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1. ВОВЕДЕН  ДЕЛ 
 
Идентификациони податоци 
 
СРЕДНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ( 1945 – 1977 ) 
По предлог на Поверенството за просвета, Президиумот на АСНОМ, под претседателство на Методи 
Андонов-Ченто, на своето заседание од 1.12.1944 г., донесува решение во Скопје да се “отвори музикална 
академија, средна художествена школа и учителска школа”. (тоа се органите на власт на новото 
социjалистичко уредување кое се воведува во ново-формираната држава, со крајот на Втората светска 
војна). 
На оваа прва музичко-образовна институција на македонски јазик во македонска држава, во смисла на 
традиција на постоење на организирано музичко школство, и претходат: Музичката гимназија – што 
работела во периодот 1942 – 1944 година за време на бугарската окупација во Втората светска војна и 
училиштето “Мокрањац” – што работело од 1935 до 1941 година во периодот на Кралството Југославија. 
Средното музичко училиште во периодот од 1945 – 1976 година и даде на Република Македонија преку 500 
матуранти, од кои околу 300 продолжуваат да се дошколуваат на различни виши и високи  школски 
музички институции. 
 
УЧИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ( 1948  - 1977 ) 
Основано од Одделението за наука и култура при Градскиот народен одбор – Скопје, а отпочнува со работа 
во септември 1948 година. 
Училиштето работи во две насоки: 

- масовно музичко образование на најмладите генерации и 
- професионално насочување на најталентираните кон инструменталните оддели на средношколски и 

високошколски музички институции. 
БАЛЕТСКО УЧИЛИШТЕ ( 1948 – 1976 ) 
Во сезоната 1948/49 година за потребите на новоформираната Опера при Македонскиот народен театар во 
Скопје е оформен мал балетски состав од дваесеттина играчи, поточно балетско студио при Театарот. 
Набргу студиото прераснува во Нижа балетска школа, формирана со Декрет на Советот за просвета на 
Народна Република Македонија. Четиригодишното балетско образование беше недоволно и 1952 година 
нижото балетско училиште прерасна во комплетно Балетско училиште со целосно 8-годишно образование.  
Од посебно значение во историјата на Балетското училиште е отворањето на албанската паралелка во 
периодот од 1968 до 1972 година, за потребите на балетскиот ансамбл во Приштина. 
 
Со референдум од 12.12.1977 година колективите на Средното музичко училиште, Десетгодишното 
музичко училиште и балетското училиште се изјаснуваат за интеграција во една единствена образовна 
инситуција: МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР “ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ”-
СКОПЈЕ ( МБУЦ ). 
Материјалниот услов за работење на ваква сложена образовна институција ( единствена од таков вид 
во Република Македонија ) е создаден со градење на нова модерна зграда во рамките на Културниот 
центар на град Скопје. Таа се наоѓа на левата страна на реката Вардар во непосредна близина на 
зградата на МНТ како дел од комплексот каде се предвидува и градење на зграда за Македонска 
Филхармонија. 
Новосоздадената инсистуција започнува со настава во новите простории на 2.02.1979 година.  
Со Законот за средно образование ( Сл. Весник на РМ  бр.67/04 ) МБУЦ “Илија Николовски-Луј”-Скопје 
прераснува во Државно училиште. Од 25.10.2005 година се преименува во  

ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ИЛИЈА 
НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ“ 
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Од почетоците наваму струки и профили: 
 

1978 – 
 

1985 – 
 

1989 – 
 

- 2000 – 
 

- 2008 - 

вокално-
инструментален 
оддел 
наставно-
теоретски оддел 
балетски оддел 
 

инструменталист 
музички 
соработник 
балетски 
играч/балерина 
 

музичар од 
општа насока 
музичар 
изведувач 
балетски 
играч/балерина 
 

музичар 
теоретичар 
музичар 
изведувач 
балетски 
играч/балерина 
фолклорен играч 
 

музичар 
теоретичар 
музичар 
изведувач 
балетски 
играч/балерина 
традициски 
играч/пеач 

 

Ученици кои се здобиле со диплома за завршено средно образование 
период 1979 – 2016     вкупно: 2697 
 
ЕДНА ПАРАЛЕЛКА 

година 1979 1980 1981 1982 1983 
класен раководител Емилија 

Диманин 
Благој 
Цанев 

Соња 
Бојаxиева 

Лалка 
Фиданска 

Емилија 
Диманин 

вокално-инструм. оддел 13 14 18 16 20 
настав.-теоретски оддел 5 4 5 6 5 
балетски оддел 6 8 3 3 5 
вкупно 24 26 26 25 30 

 
ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ 

година 1984 1985 1986 1987 1988 
класни раководители Лалка Фиданска 

Лиљана Симиќ 
Олга 

Михајловска 
Лазар 

Станојевски 

Снежана 
Димчевска 
Павлина 
Нечевска 

Виолета 
Апостолова 

Емилија 
Диманин 

Лалка 
Фиданска 
Лиљана 
Симиќ 

вокално-инструм. оддел 27 29 20 15 33 
настав.-теоретски оддел 11 11 20 14 17 
балетски оддел 7 6 7 8 11 
Вкупно 45 46 47 37 61 

 
ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 1989 1990 1991 1992 
класни раководтели Олга Михајловска 

Лазар Станојевски 
Снежана 
Димчевска 
Павлина Нечевска 

Виолета 
Апостолова 
Емилија 
Диманин 

Лалка Фиданска 
Лиљана Симиќ 

инструменталист  20 30 22 30 

музички соработник 20 20 18 9 
балетски играч  11 12 7 5 
Вкупно 51 62 47 44 

 
ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 1993 1994 1995 
класни раководтели Лидија Лазаревска 

Цвета Андоновска 
Снежана Димчевска 
Павлина Нечевска 

Виолета Апостолова 
Благуна Симеонова 

музичар изведувач 22 33 32 
музичар од општа насока 16 22 31 
балетски играч  9 7 1 
Вкупно 47 62 64 
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ТРИ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 1996 1997 1998 
класни раководтели Владимир Талевски 

Лидија Лазаревска 
Благуна Симеонова 

Николина 
Xармиева Лалка 
Фиданска  

Марина Стојановска 
Анка Мисовска 
Љубица Лукаревска 

музичар изведувач 44 15 45 

муз. од општа насока 35 28 30 

балетски играч  8 15 11 
Вкупно 79 58 86 

 
ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 1999 2000 2001 
класни раководтели Виолета Апостолова 

Лиљана Симиќ 
Владимир Талевски  
Симона Блажевска 

Цвета Андоновска 
Благуна Симеонова 
Вера Ношпал  
Симона Блажевска 

Лалка Фиданска Магдалена 
Костовска Слаѓана 
Секуловска Борка 
Стефановска Бајрамали 
Идризи 

музичар изведувач 39 54 43 
муз. од општа насока 41 33 38 
балетски играч  4 5 6 
Тетово 18 19 13 
Вкупно 102 111 100 

 
ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 2002 2003 2004 
класни раководители Марина Стојановска 

Владимир Талевски 
Љупка Ликаревска/ 
Благуна Симеонова 

Панче Јосифов 
Слаѓана Секулоска 
Лиљана Симиќ 

Вера Ношпал 
Цвета Андоновска 
Марина Стојановска 

музичар изведувач 37 34 39 

муз. од општа насока 37 42 35 
Балетски играч 8 9 9 
Фолклорен играч / / / 
Тетово    
Вкупно 82 85 83 

 
ТРИ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 2005 2006 2007 
класни раководтели Лалка Фиданска 

Весна Беличанец Д. 
Нада Битољану 

Виолета Апостолова 
Љиља Трајковска 
Владимир Јаневски 

Панче Јосифов 
Тања Цанева 
Благица Илиќ 

музичар изведувач 34 31 38 
муз. од општа насока 36 32 31 
балетски играч  7 7 5 
Фолклорен играч 7 6 12 
Вкупно 84 76 86 

 
ТРИ ПАРАЛЕЛКИ – СО МАТУРА 
Година 2008 2009 - МАТУРА 2010 – МАТУРА 
класни раководтели Вера Ношпал 

Панче Бујуклиев 
Љубица Илкоска 

Љиља Трајковска 
Весна Беличанец Д. 
Марина Стојановска 

Виолета Апостолова 
Лалка Фиданска 
Мелита Илиевска 

  Државна Училишна Држав
на 

Училишна 

музичар изведувач 26 21 18 21 18 
Музичар теоретичар 32 22 5 24 11 
балетски играч  9 8 1 10 2 
Фолклорен играч 15 9 3 7 2 
Вкупно 82 60 27 62 33 
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ТРИ ПАРАЛЕЛКИ – СО МАТУРА 
Година 2011 - МАТУРА 2012 - МАТУРА 
класни раководтели Панче Јосифов 

Снежана Савоска 
Благица Илиќ 

Вера Ношпал 
Слободан Стојков 
Љубица Илкоска 

 Државна Училишна Државна Училишна 

музичар изведувач 18 24 24 24 
Музичар теоретичар 7 14 16 17 
балетски играч  11 5 8 3 
Трад. играч-пеач 8 5 6 1 
Вкупно 44 48 62 45 

 
ПЕТ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 2013 - МАТУРА 
класни раководители Љиља Трајковска 

Марина Стојановска 
Вањушка Миладинова-Микиќ 
Слаѓана Спасеноска 
Мустафа Имери 

 Државна Училишна 
музичар изведувач 31 15 
Музичар теоретичар 28 19 
балетски играч 14 6 
Традициски играч-пеач 11 3 
Албанска паралелка 9 6 
Вкупно 93 49 

 
ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 2014 - МАТУРА 2015 – МАТУРА 
класни раководители Дамјан Темков 

Драгана Бенедети 
Мелита Илиевска 
Пасионарија Асланај 

Панче Јосифов 
Бранкица Домика 
Снежана Савоска 
Бехар Весели 

 Државна Училишна Државна Училишна 
музичар изведувач 33 5 27 13 
Музичар теоретичар 9 14 23 10 
балетски играч 8 5 14 2 
Традициски играч-пеач 9 1 12 1 
Албанска паралелка 16 5 15  
Вкупно 75 30 91 26 

 
ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ 
Година 2016 –МАТУРА 
класни раководители класни раководители 

Наташа Христова, Милица 
Калајџиевска, Мирјана 
Никуљски, Мелехате Реџепи 

 Државна Училишна
музичар изведувач 33 3 
Музичар теоретичар 23 3 
балетски играч 17 1 
Традициски играч-пеач 9  
Албанска паралелка 13  
Вкупно 95 7 
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ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ 
 
Паралелки образовен профил Државна 89+16= 105 Училишна 8 вкупно 

Завршиле матура по класи-државна/училишна –  2017 
  редовни вонредни Редовни/вонредни  

Македонски музичар изведувач 32 1 1 34 

Наставен музичар теоретичар 27 3 4 34 
Јазик балетски оддел 17 2 2 21 

 традициски играч пејач 7 0 1 8 

Албански музичар изведувач 3 0 0 3 
наставен јазик музичар теоретичар 13 0 0 13 

 вкупно 99 6 8 113 
      

 
 
 
 

Цели на училиштето 
1.1 Основна цел на училиштето 
 Во однос на стручните квалификации и развој на училиштето на глобално ниво, основна 
цел на ДМБУЦ   “Илија Николовски - Луј” е изградување на сестрано развиена личност, способна 
да се вклучи во општествениот живот согласно индивидуалните можности и способности, желби, 
мотивација и потребите на пазарната економија.  
 
1.2. Унапредување на целокупната воспитно-образовна работа 
 Новите барања што ги поставува реформата на уметничкото образование, а кои 
произлегуваат од целта да се образуваат кадри, кои ќе одговараат на сегашните и на идните 
потреби на пазарот на трудот и развој на општеството, се рефлектираат врз воспитно-образованата 
работа на училиштето. 
 За да има квалитетно образование треба да се применуваат иновациите кои ќе го надминат  
традиционалниот облик на изведување на наставата, а за тоа во училиштето ќе бидат доминантни 
следниве цели: 
 -да се подобри квалитетот на практичната настава преку поврзувањето на теоретските 
предмети со практичните предмети; 
 -да се врши континуирано стручно усовршување на наставниот кадар, преку организирање 
на стручни семинари, работилници и слично; 
 -поорганизирано и подоследно темелно следење на педагошкото ангажирање на целиот 
воспитно - образовен кадар на училиштето на полето на развитокот и напредувањето на 
учениците; 

-посветување на посебно внимание на педагошко - методската подготовка на наставниците 
и другите носители на воспитно - образовната работа за реализирање на наставните програми и 
програмите за другите подрачја на воспитно - образовната работа; 
 -да се предизвика позитивна промена  во однос на редовноста на учениците на настава, 
дисциплина, чување на училишниот имот; 
 -да се негуваат позитивните ставови во однос на меѓуетничкото живеење; 
 -да се развива креативноста, слободата и демократичноста во училишниот живот преку 
наставни и воннаставни активности и улогата на ученичката организација; 
 -да се продлабочи меѓународната соработка со други музички и балетски училишта од 
европските земји, но и пошироко, преку организација и учество на меѓународни натпревари; 
 -отворање на клонови за основното музичко и балетско образование во други општини во 
градот.  
 
 Наставниците тимски ќе се стремат кон остварување на поставените цели со цел 
остварување на воспитно-образовната работа како основна дејност на едно училиште. 
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1.3. Стручни тимови  -  раководители на оддели 
 Стручните тимови односно раководителите на одделите имаат цел да ги организираат 
вработените  при решавање на конкретни прашања. 
 За подобрување на квалитетот на наставниот процес, сите наставници треба да понесат  
одговорност во стварувањето на општата замисла на училиштето.  
 
1.4. Струка, насока, образовен профил 
 Со програмата за уметничко образование во нашето училиште се опфатени следните 
образовни профили: 
 1.  струка: уметничка 
      насока: музичка уметност 

образовен профил: музичар изведувач 
образовен профил: музичар теоретичар 

2.  струка: уметничка 
   насока: балетска уметност 
- образовен профил: балетски играч  -  балерина (класичен балет) 
- образовен профил: балетски играч -   балерина (модерен балет ) 
- образовен профил: традициски  играч - пеач 

 
1.5 Образовен влез 

Општите услови за упис за музичката и балетската уметност - среден оддел се: 
-ученикот да има завршено основно образование (можност да се запишат и особено надарени 
ученици со завршено основно музичко или балетско образование, со незавршено редовно основно 
образование, по претходна согласност од Министерството за образование, со обврска паралелно 
да се здобијат со основното образование); 
-Ученикот да не е постар од 17 години; 
-Ученикот да избрал насока; 
-Ученикот да го положи приемниот испит. 

 
Посебни услови за упис 

-Завршено основно музичко образование за профилот музичар-изведувач на инструментите: 
пијано, виолина, виола (завршено виолина), виолончело, флејта, кларинет, саксофон, труба, 
ударни инструменти, хармоника и харфа; 
-завршено основно балетско образование за балетската струка (за балерини). За балетската струка 
можат да се запишат и надарени ученици (од машки пол), без завршено основно балетско 
образование. За современ балет можат да се запишат и надарени ученици без завршено основно 
балетско образование. 
-За традициски играч- пеач, учениците треба да имаат предходно неколкугодишно искуство во 
културно-уметничко друштво. 
 
1.6 Проодност 

Учениците од уметничката струка- музичка и балетска уметност, имаат хоризонтална 
проодност во гимназиското образование и други струки од средното стручно образование, со 
полагање на потребните диференцијални испити од наставниот план за другата струка или 
гимназиското образование. Учениците од музичкиот оддел имаат вертикална проодност на 
Факултетот за музичка уметност во Скопје и Штип  а учениците од балетскиот оддел имаат 
вертикална прооодност на балетскиот оддел при Факултетот за музичка уметност во Скопје, 
додека за учениците од насоката за традициски играч-пеач постои проодност на Факултетот за 
музичка уметност во Штип. 
И оваа учебна година учениците ќе бидат во можност да полагаат училишна или државна матура. 
Со државната матура ќе имаат проодност на Филозофскиот, Филолошкиот, Педагошкиот 
факултет, Факултетот за Драмски уметности и Природно-математичкиот факултет (отсек 
Етнологија). 
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2. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО 
 
2.1. Училишен простор, опрема, наставни средства и помагала 
 
2.1.1. Простор 

Државниот музичко-балетски училишен центар “Илија Николовски - Луј”- Скопје својата 
дејност ја обавува во четирикатната зграда (со подрумски дел) на ул. “Питу Гули” бр. 1. Дел од 
наставата од основното музичко образование е дислоцирана и во клоновите при неколку основни 
училишта во Скопје. Зградата ова училиште ја користи заедно со Факултетот за музичка уметност 
- Скопје.  

Двете институции користат засебен простор и тоа во приближен сооднос 70% (ДМБУЦ) : 
30% (ФМУ) 
 ДМБУЦ користи училишен наставен простор од 4.921 м2 и тоа распореден во: 
 - 20 училници за колективна и групна настава; 
 - 61 кабинет за индивидуална настава ; 

- во подрумските простории се сместени 4 сали за потребите на балетскиот оддел  
( класичен балет, модерен балет и традициски играч-пеач );     

- 6 гардероби;  
- 1 библиотека и училница за колективна настава; 
- 1 хорска-концертна сала. 
ДМБУЦ користи една просторија во подрумот која е со посебен влез од страната на 

паркиралиштето, со квадратура од 280 м2. Просторијата ДМБУЦ ја користи за наставата по 
оркестар, камерна музика и друг вид музичка настава. Просторијата се користи заедно со уште  
две други институции “Факултетот за музичка уметност” и Хорот “Мирче Ацев”-Скопје, според 
претходно договорен неделен распоред. 
 

Дел од наставата од основното музичко образование се изведува во клоновите при 
основните училишта:”Александар Македонски” општина Аеродром, “Петар Здравковски-Пенко” 
општина Бутел, “Рајко Жинзифов” општина Чаир, ”Вера Циривири-Трена” општина Карпош, ОУ 
“Кузман Шапкарев“ во населба Драчево, општина Кисела Вода. 

 
Другиот училишен простор изнесува 1.348 м2 и тоа: 
- 5 административни простории  во кои работат директорот, педагогот,  психологот, 

дефектологот, сменоводителот, секретарот, техничкиот секретар, административно техничко 
лице-фотокопиристот, сметководителот, благајникот и магационерот-ракувач со музички 
инструменти, балетски реквизити - економот-домаќинот; 

- две наставнички канцеларии од кои едната е на првиот кат, другата во подрумскиот дел – 
балетскиот оддел ; 

- магацин, работилница, купатила, ВЦ -а, мијалници, ходници, скали и друго. 
 
2.1.2. Опрема, наставни средства, помагала, библиотечна и музичка литература, костими за 
балет и традициски играч  

Училиштето располага со  опрема, наставни средства и помагала кои се наменети за видот 
на настава која се изведува во овој Училишен центар. Поточно, 

1. Училишен и канцелариски мебел:  клупи, столчиња, плакари, шкафови, наставнички 
бироа, маси, фотељи, компјутерски клупи, ученички табли, музички ученички табли, полици, 
ѕидни огледала,  пинг-понг маса, и друг поситен инвентар.   
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2.Музички инструментариум: клавири, пијанина, клавинови, пултеви, дувачки и гудачки 
инструменти, удирачки инструменти, пултеви, клавирски столчиња,  метрономи и друг поситен 
инвентар. 

3. Компјутерска опрема која е дел наменета за административното работење во Центарот, 
дел за наставата, персонални компјутери, лап-топи, печатари, скенери и друг поситен инвентар. 

4. Аудио-визуелни и друг вид помагала: касетофони, телевизори, музички системи, видео-
рекордери, камера, фотоапарат, долби-сараунд, проектор, сталак со платно за проектирање, 
графоскоп, звучници, микрофони, и друг поситен инвентар. 

5. Друга опрема: противпожарни апарати и друг вид противпожарна опрема, фотокопир, 
еркондишн-апарати, греалки, радијатори, правосмукалки, калорифери, фрижидер, машина за 
пишување, телефони и друг поситен инвентар. 

Опремата, наставните средства и помагалата се во поголемиот дел застарени и не ги 
задоволуваат потребите. Училиштето континуирано настојува да се купува нова опрема, пред се 
за потребите на наставата  најчесто од средствата на сопствени приходи.  

6. Училиштето располага со одреден фонт на библиотечна и музичка литература . 
Библиотечната литература е со наслови кои се задолжителни за предметот македонски јазик и 
литература и албански јазик и литература. Музичкиот, нотниот материјал е со помал обем и не ги 
задоволува потребита на Училиштето. Наставниците користат обично сопствена нотна литература 
за што ќе се прават напори да се подобрат сосотојбите. 

На Училиштето му недoстасува библиотечна литература на албански јазик. 
7. Училиштето располага и со одреден фонт на балетски костими кои се амортизирани и во 

многу лоша употреблива состојба. Училиштето располага и со одреден фонт на народни носии и 
друг традициски материјал, кој исто така не ги задоволува потребите на наставата.   
 
2.2. Воспитно образовен кадар 
             Училиштето до минатата година беше во постојан подем во однос на бројката на запишани 
ученици и во  основниот и во средниот оддел. Од тие причини се зголемуваше и бројката на 
вработени наставници и стручни соработници.  

Од оваа учебна година се воспоставува состојба на стабилизација и можност за мало 
опаѓање на бројката на ученици. 

Во Училиштето поради типот на наставата, покрај редовно вработените наставници, се 
ангажираат и наставници по основ на договор за дело. Оваа учебна година можно е да се намали 
бројката наставници кои ќе бидат ангажирани по основ на договор за дело.  

Образовната структура на кадарот наполно одговара на законските и програмските барања 
по сите наставни предмети и воспитно - образовни подрачја.  
             Во завршните одредби на оваа програма е даден списокот на сите редовно вработени 
наставници, стручни соработници и административно-технички персонал. 
 
2.3. Ученички стандард 

Во однос на ученичкиот стандард училиштето ќе превземе потребни мерки и активности во 
повеќе насоки: 
- проучување на социјалните проблеми на учениците кои живеат во неповолни социјални услови и 
помош со позајмување на училишни инструменти како и обезбедување на простор за вежбање на 
инструментот во училиштето, ослободување од финансиски обврски (партиципација, трошоци за 
екскурзија и слично); 
- обезбедување на учениците со учебници и друга стручна литература и слично.  
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2.4  Ученици  
Во училиштето има ВКУПНО  1937 ученици од тоа во: 

 
1. Средно образование: вкупно     353 
- музичка насока   199 (македонски наставен јазик) 
- музичка насока     52 ( албански наставен јазик) 
- балетска насока    102 

МУЗИЧКА 
НАСОКА 

БАЛЕТСКА 
НАСОКА 

 ПАРАЛЕЛКА НА АЛБАНСКИ 
НАСТАВЕН ЈАЗИК 

година на 
образование 

музичар 
изведувач 

музичар 
теоретичар 

балетски 
играч 

Традициски 
играч-пеач 
(фолклорен 
играч за 
IVгод) 

музичар 
изведувач 

музичар  
теоретичар 

 
ВКУПНО 

прва 29 18 19 13 4 7 90 
втора 31 18 9 9 3 8 78 
трета 27 23 12 17 5 12 96 
четврта 29 24 11 12 4 9 89 
вкупно 116 83 51 51 16 36 353 

 
МУЗИЧКА НАСОКА- МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ - македонски наставен јазик 

инструмент Прва година втора година  трета година четврта година  
ВКУПНО 

Пијано 5 
 

5 5 6 21 

Виолина 7 3 3 3 16 
Виола 1 / / 1 2 
виолончело 1 / 1 1 3 
Контрабас 2 2 / / 4 
Харфа / / / / / 
Гитара 1 2 4 2 8 
Флејта 1 2 / 3 6 
Кларинет 2 3 2 2 9 
Саксофон 1 1 1 1 4 
Обоа 1 1 1 / 3 
Фагот / 1 1 1 3 
Труба / 2 2 1 5 
Хорна 1 1 1 1 4 
Тромбон / 2 1 1 4 
Ударни инстр. 1 / / 2 3 
хармоника 4 2 2 1 9 
соло-пеење 1 4 3 3 11 
ВКУПНО 29 31 27 29 116 

 
 

МУЗИЧКА НАСОКА- МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ – албански наставен јазик наставен јазик 
инструмент Прва година втора година  трета година четврта 

година 
 
ВКУПНО 

Пијано / / / 1 1 
Гитара 1 / 1 2 4 
Виолончело / / / / / 
Виолина 2 / / 1 3 
Виола / / / / / 
Флејта 1 1 1 / 3 
Кларинет / / 2 / 2 
Обоа / / / / / 
Ударни / 1 / / 1 
соло-пеење / 1 1 / 2 
ВКУПНО 4 3 5 4 16 
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2. Основно образование: вкупно  1584 ученици 
 
- музичка насока:  979 
- I одделение: 273 (16 ученици се примени директно во II одделение и 2 ученици во директно        
                                  III  одделение) 

             Вкупно музичка насока:1270 
- балетска насока: 219 
- I одделение   95 
Вкупно балетска насока - 314 

                
                 

 МУЗИЧКА НАСОКА  
Инструмент второ 

одд.  
трето 
одд. 

чет. 
одд. 

петто 
одд. 

шесто 
одд. 

седмо 
одд. 

осмо 
одд. 

деветто 
одд. 
 
 

вкупно 

Пијано 125 95 74 84 68 57 32 9 544 
Виолина 29 19 25 29 21 38 22 7 190 
Виола 0 0 0 0 0 0 0 0 / 
виолончело 14 4 6 3 4 3 3 0 37 
Контрабас 0 0 / / / / / / / 
Харфа 0 0 0 0 0 ;/ / / / 
Гитара 26 22 11 9 10 / / / 78 
Флејта 11    11 6 6 3 / / / 37 
Кларинет 8 6 3 4 2 / / / 23 
Саксофон 6 2 / 5 1 / / / 14 
Обоа 0 0 0 0 0 / / / / 
Фагот 0 1 0 / / / / / 1 
Труба 0 0 0 4 1 / / / 5 
Тромбон 2+1 0    0 0 0 / / / 3 
 Хорна 1 0 0 0 0 / / / 1 
Ударни 3 4 2 2 1 / / / 12 
Хармоника 5 3 2 4 1 / / / 15 
Туба / / / / / / / / / 
соло пеење 4+8 4 3 / / / / / 19 
Вкупно 243 171 132 150 112 98 57 16 979 

     
 
 
 
 

                                                         БАЛЕТСКА НАСОКА 
   Нов Наставен план 

Второ 
одд. 

Трето 
одд. 

вкупно 

49 79 128 

 
Стар Наставен план 

Четврто 
одд. 

Петто 
одд.. 

Шесто  
одд. 

вкупно 

16 27 48 91 
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3.СОДРЖИНА И ОБЕМ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 
 
3.1. Календар за организација на учебната 2017/18 година  
 
 
 
Учебната година започнува на 1 Септември 2017 година, а завршува на 31 Август 2018 година.       
Наставната година започнува на 4.Септември 2017 година, а завршува на 8 Јуни 2018 година, освен за 
учениците од завршните години за кои настават завршува на 18 Мај 2018 година. 

Во текот на наставната  година се остваруваат најмалку 180 наставни денови, односно за матурантите 166 
наставни денови.  

 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија – I и  II полугодие 

Првото полугодие почнува на  4 септември 2017 год.  и завршува на 29 декември 2017 година.  

Второто полугодие започнува на 22  јануари  2018  и завршува на 8  јуни.2018 година 

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор 

            - зимскиот одмор започнува на 30  декември 2017 година а завршува на 21 јануари 

              2018 година 

 - летниот одмор започнува на 9 јуни 2018 година а завршува на  31 август.2018  година. 

 

 Училиштето организира подготвителна настава, консултации  идруги форми на помош за учениците кои 
треба да полагаат поправни испити, испити на годината, дополнителни испити и испити за побрзо 
напредување во периодот од  12 .јуни 2018 г. до 20  јуни 2018 г. и од 13  август 2018 г. до 17 август. 2018 г. 

 За учениците од завршните години кои треба да полагаат државна или училишна матура   во јунскиот 
испитен рок, поправни испити, испити на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување,  
училиштето организира подготвителна настава и консултации во периодот од  19.мај 2018 г. до 29 мај 2018 
г. а за учениците кои ќе полагаат државна матура или училишна матура во августовскиот испитен рок 
подготвителна настава и консултации за поправни испити, испити на година, дополнителни испити и 
испити за побрзо напредување се организираат од 15 јуни. 2018 г. до 29 јуни. 2018 г. 

Државна матура 

 (екстерни испити) 

 

Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се 
спроведуваат во следните термини: 

Јунски испитен рок: 

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература – 09. јуни  2018 г. со почеток 
во 10.00 ч. 

- англиски јазик, француски јазик  односно германски јазик  -  02 јуни 2018 г. со почеток во 10.00 ч. 

-            историја или естетика – 11 јуни 2018 г. со почеток во 10.00 ч. 
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За учениците кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во 
уметничко образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната 
матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во во август во следните термини: 

Августовски испитен рок:  

- македонски јазик и литература односно албански јазик и литература- 14 август 2018 г. со почеток во 10.00 
ч. 

- англиски јазик, француски јазик односно германски јазик  - 13 август 2018 г. со почеток    во 10.00 ч. 

-  историја или естетика – 15 август 2018 г. со почеток во 10.00 ч. 

 

Интерните испити од изборниот дел од државната матура се спроведуваат во термини утврдени од 
училишната матурска комисија на предлог од соодветните училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунски испитен рок во периодот од 15 јуни  до 29 јуни  2018 г.  

- во августовски испитен рок  во периодот од 20 август   до  24 август  2018 г. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача се реализира во периодот 

 -  од 14 март до 16 мај  2018 г. 
  
 -  од 20  август до 24  август 2018 г. 

 

 

Училишна матура:  

Училишната матура во уметничкото образование се спроведува во два испитни рока и тоа јуни и август. 

Јунски испитен рок: 

- задолжителен дел македонски јазик и литература односно албански јазик и литература-  12  јуни 2018  г. 
во 09.00 ч. 

Августовски испитен рок: 

- задолжителен дел македонски јазик и литература односно албански јазик и литература-   17  август.2018 г. 
во 09.00 ч. 

Испитот од изборниот дел  на училишната матура  се спроведува  во термините 

во јунскиот испитен рок  во времето   од 15 јуни  до  29  јуни 2018 г.   

во августовскиот испитен рок во времео од 20  август до 24  август 2018 г. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од уметничко образование се реализира во 
периодот  

- од 14 март до 16 мај 2018 г. 
- од 20 август до 24  август 2018 г. 

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела. 
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во следните саботи: 

- 16 септември 2017 г. со распоред на часови од понеделник 
- 11 ноември  2017 г. со распоред на часови од среда 
- 17 март 2018 г. со распоред на часови од петок и 
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- 14 април 2018 г. со распоред на часови од петок. 
На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.                                   
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен 
од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.   

Работните денови кога се изведуваат ученички екскурзии, Денот на училиштето и традиционалниот ден на 
просветата на припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се 
наставни денови кога се изведуваат посебни програми 

 

 

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ за учебната 2017/2018 година 

ВО 2017 ГОДИНА 

за сите граѓани на РМ: 

 8 Септември (петок) Ден на независноста на РМ 

 11 Октомври(среда ) Ден на народното востание  

 23 Октомври (понеделник) Ден на Македонската Револуционерна Борба 

 8 Декември (петок) „Св. Климент Охридски“ 

за граѓаните од католичка вероисповед: 

 1 Ноември (среда) Празникот на сите светци  

 25 Декември (понеделник) Првиот ден на Божиќ 

За граѓаните од муслиманска вероисповед: 

 1  септември (петок) Курбан Бајрам, прв ден на Курбан Бајрам 

За граѓаните-припадници на албанската заедница во РМ: 

 22 Ноември(среда) Ден на албанската азбука 

За граѓаните-припадници на еврејската заедница во РМ: 

 23 Септември   (сабота) Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур 

За граѓаните-припадници на бошњачката заедница во РМ: 

 28 Септември (четврток) Меѓународен ден на Бошњаците 

За граѓаните-припадници на турската заедница во РМ: 

 21 Декември  (четврток) Ден на наставата на турски јазик 
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ВО 2018 ГОДИНА 

За сите граѓани на РМ: 

 1 Јануари (понеделник ) Нова Година 

 7 Јануари (недела ) Прв ден на Божиќ, односно 8 јануари (понеделник) е неработен ден 

  8 април ( недела) Прв ден Велигден, односно 9 април (понеделник) е неработен ден 

 1 Мај (вторник) Ден на трудот  

 24 Мај (четврток) „Св. Кирил и Методиј“ 

 14 Јуни ( четврток ) Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам 

 02. Август (четврток) Ден на Републиката 

За граѓаните од православна вероисповед: 

 6 Јануари (сабота) Бадник, ден пред Божиќ 

 19 Јануари (петок) Богојавление (Водици) 

 6 Април (петок) Велики Петок, петок пред Велигден 

  25 Мај  Духовден, петок пред Духовден 

 28 Август (вторник ) Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) 

За граѓаните од католичка вероисповед: 

  2 април (понеделник) Велигден, прв ден  на Велигден 

За граѓаните-припадници на српската заедница во РМ: 

 27 Јануари (сабота ) Свети Сава 

За граѓаните-припадници на ромската заедница во РМ: 

 8 Април (недела) Меѓународен ден на Ромите 

За граѓаните-припадници на влашката заедница во РМ: 

 23 Мај (среда) Национален ден на Власите 
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КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

прво полугодие  
                                    

второ полугодие 
Септември          јануари           

П В С Ч П С Н   П В С Ч П С Н 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30   29 30 31     
               
Октомври      Февруари     

П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

      1     1 2 3 4 
2 3 4 5 6 7 8  5 6 7 8 9 10 11 
9 10 11 12 13 14 15  12 13 14 15 16 17 18 
16 17 18 19 20 21 22  19 20 21 22 23 24 25 
23 24 25 26 27 28 29  26 27 28     
30 31              

Ноември      Март      
П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5     1 2 3 4 
6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
13 14 15 16 17 18 19  12 13 14 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 25 26  19 20 21 22 23 24 25 
27 28 29 30     26 27 28 29 30 31  

Декември      Април      
П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

    1 2 3        1 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 
        30       

        мај       
Наставни денови  П В С Ч П С Н 

     I II   1 2 3 4 5 6 
понеделници   17 19  7 8 9 10 11 12 13 
вторници   17 19  14 15 16 17 18 19 20 
среди    17 21  21 22 23 24 25 26 27 
четвртоци   17 18  28 29 30 31    
петоци   16 19         
вкупно    84 96         
 Вкупно                                      180   Јуни      

        П В С Ч П С Н 

            1 2 3 
        4 5 6 7 8 9 10 
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      Екскурзии: 
- Во периодот октомври-ноември 2017 година ќе се организира  матурска екскурзија во Виена. 

Екскурзијата ќе трае 6 дена со три ноќевања во Виена.  
- Во периодот октомври-ноември 2017 година ќе се организира и стручно-истражувачка 

екскурзија во текот на месец октомври-ноември во Будимпешта. 
 
 
 
 
 
3.2. Настава 
 Наставата ќе се одвива според однапред подготвените  програми. 
 Во нашето училиште се изведуваат неколку типа на настава: 
 Редовната настава е од три типа: 
 - индивидуална ( наставата по инструмент ); 
 - групна ( по стручните предмети во сите образовни профили) ; 
 - предметна ( наставата по општо-образовните предмети, хор и оркестар). 
 Заради натамошно унапредување на наставната работа во текот на оваа учебна година 
посебен акцент ќе биде ставен на планирањето на наставата и оценувањето на воспитно-
образовните резултати по секој поодделен наставен предмет од страна на секој наставник и 
комисиски по одделни предмети. Планирањето ќе се врши со годишни и тематски планирања, со 
одредување на функционалните, воспитните и образовните задачи и оперионализација на истите.  
 Додатната настава ќе се организира за ученици од основното и средното образование, кои 
покажуваат исклучителен успех во совладувањето на програмските содржини и покажуваат 
интерес за продлабочување на знаењето во одредено подрачје односно предмет. 
 Наставникот е должен, додатната настава да им ја понуди на учениците, а тие самите 
одлучуваат дали ќе ја посетуваат истата. 
 Дополнителна настава се организира за учениците кои покажуваат континуирано слаби 
резулати во учењето, а особено ако: 
- имаат најмалку две негативни оценки,  
- имаат незадоволителни резулатаи по одреден наставен предмет, 
- отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и 
- на барање на ученикот, родител односно старател 

Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец, посетува дополнителна 
настава најмногу по два наставни предмети со најмногу четири наставни часови по наставен 
предмет. 
Доколку ученикот, за кој наставникот одредил дополнителна настава не ги посетува часовите по 
дополнителна настава, ученикот добива неоправдан изостанок. 
За упатување на ученикот на дополнителна настава, наставникот задолжително го известува 
родителот, односно старателот. 
 Советување на родители 
 Родителот односно старателот се упатува на советување ако: 

- ученикот во текот на наставната година има негативна оценка по три или повеќе предмети 
- ученикот има направено повеќе од 10 неоправдани или 100 оправдани изостаноци 
- ученикот е недисциплиниран 
- ученикот го навреди наставникот 
- ученикот учествува во тепачки или други форми на насилство 
- ученикот покажува асоцијално или антисоцијално однесување 
- ученикот се однесува неморално или неетички и 
- во краток период на ученикот значително му опадне успехот 

Начинот како ке се спроведува советувањето на родителите односно старателот, во училиштето, 
е пропишано со Законот за средно образование на Република Македонија.  
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3.3. Воннаставна воспитно-образовна дејност 
 Јавни часови претставуваат можност за јавно презентирање и утврдување на постигнатото 
ниво во совладување на програмските содржини. Секој ученик од основниот и од средниот оддел 
на специјал инструмент нужно е два пати годишно да настапи на јавен час. Наставниците од 
инструменталниот оддел се должни за учениците од својата класа да организираат јавен настап во 
текот на учебната година. 
 Концертите се можност за јавно настапување и презентирање на достигнувањата на 
Училиштето односно на група ученици кои изучуваат  ист инструмент или група ученици кои 
изучуваат различни инструменти и учениците од балетскиот оддел. 
 Оваа учебна година се планираат следните концерти на Училиштето: 
 - концерт по повод патрониот празник  
 - новогодишни концерти; 
 - концерт со Македонската Филхармонија; 
 - годишен концерт на музичкиот оддел; 

- годишен концерт на балетскиот оддел; 
- годишен концерт на одделот за традиционална музика и игра; 

 - гостувачки концерти во други градови во Републиката; 
 - други концерти по покана на други организации и институции; 
            - размена со другите музички училишта во Републиката и надвор од неа. 
            - други концерти во организација  на невладини организации,  градот  Скопје,  ЕУ и сл. 
 Концертите на ученици од одредени струки се организираат најмалку еднаш во 
тромесечието во форма на ревијални концерти на струката како и годишни концерти на одделите.  
 Годишниот концерт на одделот за балет се реализира по можност во МОБ. 
 Посебните концерти на ученичките ансамбли се организираат и реализираат најчесто во 
рамките на одбележување на значајни државни манифестации или по покана на одредени 
организации и институции. 
 Слободните активности на учениците се организираат  за развивање на самостојност во 
работата и инвентивните способности и задоволување на интересите и  желбите на учениците од 
областа на уметноста, науката, културата и физичката култура. 
 Во рамките на овие активности Училиштето посебно се грижи и го поттикнува 
организирањето и учеството на: 
 - натпревари ( општински, регионални, државни, меѓународни ); 
 - работа на семинари, предавања, курсеви; 
 - посета на изложби, културно-историски споменици и сл.; 
 - екскурзии. 
 Како и секоја година и оваа година Училиштето ќе земе учество на Државните натпревари 
за ученици и студенти по музика и балет. Најдобрите ученици ќе земат учество и на 
меѓународни натпревари. Кои ученици ќе учествуваат, во текот на учебната година проценка 
врши предметниот наставник што зависи пред се од подготвеноста на учениците да ги совладаат 
натпреварувачките програми и, за жал, од финансиските можности на родителите. 

И оваа година нашиот Центар предвидува средби и размена на ученици од музичките 
училишта од Србија, Бугарија, Косово, Црна Гора, Словенија. Оваа учебна година се планира 
проширување на соработката со одредени музички училишта од Албанија и Италија.  
 Семинарите се можност за продлабочување на совладаните знаења на учениците, како и 
можност за стручно усовршување на професорите. Секоја струка согласно своите согледувања 
самостојно организира стручни семинари во ДМБУЦ “Илија Николовски”-ЛУЈ и посетува 
семинари надвор од нашата земја. 
 Ученичките екскурзии - во текот на оваа учебна година Училиштето ќе реализира вкупно 2 
екскурзии и тоа:  
- Во периодот октомври-ноември 2017 година ќе се организира  матурска екскурзија во Виена. 

Екскурзијата ќе трае 6 дена со три ноќевања во Виена.  
- Во периодот октомври-ноември 2017 година ќе се организира и стручно-истражувачка 

екскурзија во текот на месец октомври-ноември во Будимпешта. 
  Соработка со други училишта -  
 - Соработка со училиштето за применета уметност “Лазар Личеноски”; 
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 - Соработка со средните музички училишта од Битола Штип и Тетово; 
 - Соработка со основните музички училишта во Републиката; 
 - Соработка со домовите на културата во Државата; 
 - Соработка со средното музичко училиште од Призрен (Косово), Белград (Србија), 
Вараждин (Хрватска);     
 - Соработка со балетски училишта во Србија, Хрватска, Бугарија         
            - Соработка со детски градинки на град Скопје  
            - Соработка со Министерството за култура на РМ за одредени проекти и концерти 
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4. ПРАВИЛА  ЗА  РАБОТЕЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 
 Целокупното работење и однесувањето во Училиштето ќе биде според: 

- Кодексот за однесување на учениците 
- Куќен ред на Училиштето 

 
 

Врз основа на член 63 став 2,  член 71 и член 127 од  Статутот на Државниот музичко-
балетски училишен Центар “Илија Николовски-Луј”-Скопје, Училишниот одбор, на своја 
седница, одржана на ден 14.05. 2008 година, донесува: 
 
 

КОДЕКС ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ДМБУЦ “ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ”-
СКОПЈЕ 

 
     Член 1 
 Со овој Кодекс за куќниот ред во ДМБУЦ “Илија Николовски-Луј” - Скопје се утврдува: 
работното време за изведување на наставата, јавни часови и концерти, спроведување на испитите, 
работното време на сменоводителот, педагогот, психологот, библиотекарот, администртивно-
техничките служби во Училиштето, ред за влегување во училишната зграда на работниците, 
учениците и надворешните лица, престојување на работниците и учениците во училишната 
зграда, одржување на редот , престојување на надворешните лица во училишната зграда, 
изнесување и внесување на материјали од и во Училиштето и др. 
  
 НАСТАВА, РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НАСТАВА, СОСТАНОЦИ  

НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ И СОСТАНОЦИ НА СОВЕТИ НА СТРУКИ 
     Член 2 
 Наставата во ова Училиште може да бида редовна и настава за учениците кои паралелно се 
школуваат во ова Училиште, покрај нивната редовна настава во друго училиште, или во ова 
училиште, а избрале друга струка. 
 Наставата во ова Училиште може да биде: во паралелки, групна и индивидуална. Во 
Училиштето се изведува настава од основно и средно образование. Наставата се изведува за две 
струки: музичка и балетска.  
 Наставата се изведува од понеделник до петок во неделата. Наставата во денот може да 
трае до 20,00 часот. Наставата се изведува по утврден годишен распоред. 
     Член 3 
 Наставата за учениците кои паралелно се школуваат во ова училиште, може да се изведува 
и во сабота.  
     Член 4 
 Наставата се изведува во часови кои траат по 45 минути за ученици од средниот оддел и по 
30 или 45 минути за ученици од основниот оддел и се изведува во две смени. Во првата смена 
наставата започнува во 7,30 часот, а во втората смена наставата започнува  од 13,00 часот. 
     Член 5 
 Наставникот е должен редовно и навремено да ја изведува наставата и да ги обавува сите 
обврски во врска со наставата ( ценување, водење дневници и сл. ).Директорот, сменововодителот, 
координаторот на струката или педагогот по свое наоѓање врши контрола на обврските од ства 1 
на овој член.  

Доколку се констатира дека било кој од наставниците не ги обавува обврските од став 1 на 
овој член, го известува директорот.  

Директорот изрекува дисциплинска мерка – парична казна на наставникот. Висината на 
паричната казна изнесува 300,оо денари од месечната плата. За неодработен ден, се одбива цела 
дневница. 

    Член 6 
Секој наставник може да побара од оправдани лични причини да користи два дена отсуство 

во текот на целата учебна година. Наставникот е должен да ги одработи тие два дена. Наставата во 
колективната настава за да не се ремети распоредот, по пат на колегијалност ја одработуваат 



 25

други наставници.Отсуствата ги одобрува координаторот на струката со знаење на директорот, и 
ги евидентира.  

Наставниците кои се бават со концертна дејност, можат за подготовки и реализација на 
концертите да користат платено отсуство до седум работни дена во една учебна година. Ова 
отсуство треба да биде претходно одобрено од страна на директорот. 

    Член 7 
Присуството на наставниците на состаноците на наставнички совет и состаноците на 

струките е задолжително. Евиденцијата на состанокот се утврдува со потпис на список. Списокот 
се затвора на крајот од состанокот. Оправдување на отсуство од состанокот на наставнички совет 
врши директорот по сопствено наоѓање. Оправдување од состанок на совет на струка врши 
координаторот по сопствено наоѓање. Оправдувањата се вршат пред состаноците, а не после нив. 

Хонорарните наставници имаат обврска да доаѓаат само на состаноците на струката. 
Доколку хонорарните наставници не се во можност да доаѓаат на состаноците на струката, треба 
да се интересираат за одлуките кои се донесени и да се придржуваат до нив. 

Директорот изрекува дисциплинска мерка – парична казна на наставникот кој не 
присуствува на состанокот,.  

Висината на паричната казна за отсуство од еден состанок изнесува 300,оо денари од 
неговата месечна плата. 
     Член 8 
 Во Училиштето е најстрого забрането одржување приватни часови со ученици од 
Училиштето или ученици од други училишта за кои ученикот му плаќа на наставникот парична 
надокнада. 
 Контрола за одржување приватни часови може да врши директорот, координаторот на 
струка и секој член на Училишниот одбор. 

Доколку се констатира дека било кој од наставниците изведуваат приватни часови во 
училиштето, се известува директорот, кој дисциплински ќе ги казни со парична казна.  
 
 ИСПИТИ 
     Член 9 
 Во Училиштето оценувањето на  учениците може да се врши со полагање редовни 
годишни испити, класни испити ( испити на годината ), поправни испити, вонредни испити и 
матурски ( завршни ) испити. 
     Член 10 
 Оценувањето во Училиштето по одредени предмети од стручната настава се организира 
преку комисиски испити. 
 За предметите од групната теоретска настава и индивидуалната музичка настава, испитите 
ги спроведува 3-члена комисија во која членуваат предметниот наставник и наставници кои го 
предаваат истиот предмет, а доколку такви нема вработено во Училиштето или хонорарно 
ангажирани, тогаш наставници од сродни предмети. Комисиите ги формира координаторот на 
струката во соработка со директорот.  
 Учениците кои во ова Училиште се запишуваат за паралелно средно образование, испитите 
ги полагаат во истите термини и на ист начин како и редовните ученици, со тоа што за испитите 
плаќаат одреден надомест. 
     Член 11 
 Вонредните испити ги полагаат ученици кои се запишани во Училиштето како вонредни 
ученици. Вонредните ученици плаќаат одреден надомест за полагање на испитите ( утврден на 
Училишен одбор ). Вонредните испити се полагаат во 6 испитни рокови и тоа: октомври, 
декември, февруари, април, јуни, август. Испитната комисија е трочлена и е составена од 
наставници кои го  
предаваат истиот предмет, а доколку такви нема вработено во Училиштето или хонорарно 
ангажирани, тогаш наставници од сродни предмети. 

Член 12 
 Матурските или завршните испити се регулираат со правилник донесен од Министерот. 
     Член 13 
 Присуството на испити е задолжително за наставниците кои се именувани во тие комисии. 
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Директорот изрекува дисциплинска мерка – парична казна на наставникот кој не 
присуствува на испитот.  

Висината на паричната казна за отсуство на испити од еден ден изнесува 300,оо денари од 
месечна плата или месечен хонорар ако е хонорарен наставник. 
 
 ЈАВНИ ЧАСОВИ И КОНЦЕРТНА АКТИВНОСТ 
     Член 14 
 Концертите и јавните часови се облици на  воннаставната воспитно-образовна дејност на 
Училиштето. 
     Член 15 
 Наставникот е должен за учениците од  специјалниот отсек и учениците од нижиот оддел 
да им овозможат настап на јавен час најмалку два пати во годината. За учениците од теоретскиот 
или облигат отсекот наставникот е должен да организира јавен час барем еднаш годишно. 
 Јавните часови се одржуваат во хорската сала, а доколку хорската сала е  
ангажирана со редовна настава, во еден од кабинетите по индивидуална настава.  
 Програмата за јавниот час и плакатирањето ги изготвува предметниот  наставник. 
Наставникот е должен да го извести раководителот на струката за претстојниот јавен час, 
најмалку една недела пред одржувањето. 
 Јавните часови по правило се организираат оддеднаш цела класа на наставникот и можат 
да се комбинираат и за ученици од класите на повеќе наставници.  
 На јавните часови присуствуваат наставниците од струката, доколку не се на настава. 

Директорот изрекува дисциплинска мерка – парична казна на наставникот кој не му 
спровел јавен час на ученик од неговтата класа најмалку два пати годишно,. 

Висината на паричната казна изнесува 1.000,оо денари од неговата месечна плата.  
     Член 16 
 Наставниците се должни да присуствуваат на годишните концерти на Училиштето. 
 
 УЧИЛИШТЕТО И МЕДИУМИТЕ 
     Член 17 
 Училиштето го застапува и претсавува директорот.  
 Училиштето пред сите видови пишани или електронски медиуми е претставувано од 
директорот на Училиштето. Во одредени случаи може за пооделни ситуации, со знаење и дозвола 
на директорот, да истапува во јавноста пред медиумите и друг вработен од Училиштето ( 
професор, педагог, психолог, административен работник ).  
 Секое истапување на вработен или хонорарно ангажиран наставник,  пред медиумите, без 
дозвола и знаење на директорот, се смена за повреда на работната дисциплина.    
  
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА СМЕНОВОДИТЕЛОТ 
     Член 18 
 Работното време на сменоводителот на Училиштето е опфатено во петтодневна работна 
недела, изнесува 8 часа дневно. Работното време поради специфичноста на наставата, 
двосменската работа и различните видови на слободни ученички активности е со флексибилен 
карактер по налог на директорот. 
 
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ, БИБЛИОТЕКАР  
     Член 19 
 Работното време на педагогот и психологот е опфатено во петтодневна работна недела и по 
правило ги опфаќа и двете смени на наставата. Првата смена почнува во 7,30 и трае до 14,оо 
часот. Втората смена почнува во 13,оо часот и трае до 19,30. 
 Работното време на бибилиотекарот е 20 работни часа во неделата.  
 
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 
     Член 20 
 Работното време на административните служби: секретар, архивар-дактилограф и домаќин 
е опфатено во петтодневна работна недела, изнесува 8 часа во денот и започнува од 7,00 до 8,30 
часот а завршува во 15,00 до 16,30 часот. 
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                                                             Член 21 
 Работното време на хаусмајсторите, изнесува 7 часа во денот и работна е секоја втора 
сабота. Работното време е во две смени. Првата смена започнува во 6,00 часот и завршува во 13,00 
часот. Втората смена започнува во 13,00 до 15,оо часот и завршува во 20,00 до 22.,00 часот. 
 Работното време на портирите е 12 часа од 8,оо до 20,оо часот и работат три дена во 
неделата. Едната смена е : понеделник- среда-петок, втората смена е вторник-четврто-сабота.  

Работното време на хигиеничарите е 7 часа во денот и работна е секоја втора сабота. 
Работното време е во две смени. Првата смена започнува во 6,00 часот и завршува во 13,00 часот, 
втората смена започнува во 13,оо часот и завршува во 20,оо часот. Работна е секоја втора сабота,  
од 6,00 часот до 13,00 часот. 
     Член 22 
 Работното време на ноќниот чувар изнесува 40 часови неделно. Ноќниот  
чувар работи секој втор ден од 20,00 часот до 6,00 часот следниот ден, а во неделите 24 часа, 
доколку е во смена. 
 
 ДНЕВЕН ОДМОР 
     Член 23 
 Дневниот одмор изнесува 30 минути. 
 Дневниот одмор на наставниците се утврдува со годишниот распоред за настава. 
 Административните служби користат дневен одмор од 10,00 до 10,30 часот. 
 Техничките служби од првата смена го користат дневниот одмор од 9,30 до 10,00 часот, а 
од втората смена од 15,30 до 16,00 часот. 
 

РЕД  НА СОСТАНОЦИ, КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ И ВО МЕЃУСЕБНИТЕ 
 КОМУНИКАЦИИ 

     Член 24 
 За време на состаноците на стручните органи, колоквиуми и испити, присутните се должни 
да го почитуваат редот, долично да се однесуваат и да не ја навредуваат личноста на било кој, 
особено ученикот, родителот и вработените во ова Училиште. 
 Во меѓусебните комуникации со надворешни лица, ученици, родители, и останатите 
вработени, за време на престојот во училишната зграда, секој вработен е должен долично да се 
однесува и да ја почитува личноста на другиот. 
  Секој кој се однесува спротивно од горекажаното, може да биде казнет од директорот со 
парична казна. 
  
 РЕД ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ВО УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА 
     Член 25 
 Во училишната зграда влегуваат вработените, учениците, нивните родители и сите 
заинтересирани надворешни лица. 
 Портирот и дежурните ученици се должни да ги легитимираат сите лица кои влегуваат во 
зградата. Вработените и учениците не се легитимираат, но портирот е должен да ги познава. 
     Член 26 
 Вработените и учениците можат да престојуваат во Училиштето во работните денови: 
понеделник-петок од 6,00 до 20,00 часот. Во сабота-недела и во останатите денови после 20,00 
часот вработените и учениците можат да престојуваат само со дозвола од директорот, надоцна до 
22,оо часот. 
 Надворешните лица можат да престојуваат во Училиштето само во деновите од 
понеделник до петок во периодот од 7,30 до 20,00 часот. 
     Член 27 
 Надворешните лица, како и родителите можат да престојуваат во Училиштето во 
приемните денови и термини. 
 Родители на ученици од основното образование, можат да ги чекаат своите деца да им 
завршни наставата, во влезниот хол. 
  Забрането е задржување на надворешни лица во ходниците и училниците на Училиштето. 
 Доколку не се почитува забраната, секој вработен во Училиштето може да интервенира и 
да укаже на надворешните лица да го напуштат  училишниот простор. 
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     Член 28 
 Учениците пред почетокот на часот влегуваат во училницата (балетската сала). 
 Откако ќе заврши часот, учениците веднаш, без задржување во ходниците, влегуваат во 
училницата каде ќе се одржи следниот час.  

Во ходниците е забрането секакво престојување и задржување помеѓу часовите. 
 Големиот одмор учениците го користат за обедување и престојување на чист воздух.  
 Во училниците и балетските сали на учениците им е забрането секакво престојување 
надвор од наставата. 
 По завршување на наставата, учениците не треба да се задржуваат во ходниците и сите 
други училишни простории, односно треба веднаш да го напуштат Училиштето. 
 На учениците од музичкиот оддел им се забранува да престојуваат во балетските 
простории.  
На учениците – инструменталисти им се забранува вежбање на инструментот во ходници, тоалети 
и холови. Со посебна дозвола може да се вежба во празна училница. 
     Член 29 
 Во Училиштето за учениците постојат одредени простории за вежбање на училишните 
пијанина. Просториите се користат по утврден годишен распоред. 
 
 РЕД ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ВО УЧИЛИНИЦА 
     Член 30 
 Во портирницата на Училиштето се чуваат клучевите од секоја училница. Клучот го зема 
лично наставникот и портирот го евидентира со потпис на наставникот. По завршување на 
наставата наставникот е должен да го врати клучот на портирот исто така со личен потпис на 
наставникот. 

На наставникот кој не го вратил клучот, директорот изрекува дисциплинска мерка – 
парична казна. Висината на паричната казна за еден ден изнесува максимално до 530,оо денари од 
месечната плата на наставникот. 
 
   ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 
     Член 31 
 Редот се одржува во училниците (балетските сали) за време и помеѓу  часовите, во 
ходниците за време и помеѓу часовите, во влезниот хол, во административните простории и во 
сите други простории во училишната зграда. 
     Член 32 
 Редот во училницата за време на часовите го одржува наставникот. 
Кога наставникот поради некоја причина не е во моментот присутен во училницата, учениците во 
училницата се должни да не вреват и да не го користат училишниот инструментариум. Редот во 
училницата кога нема настава го одржува претседателот на училишната заедница и е одговорен 
пред својот класен раководител. 
     Член 33 
 Редот во ходниците за време и помеѓу часовите го одржува одговорниот хигиеничар и 
секој наставник од тој кат. 
 За редот во секоја административна просторија одговорен е соодветниот административен 
работник. 
     Член 34 
 Сите вработени и учениците мора одговорно да се однесуваат кон училишниот инвентар. 
     Член 35 
 Во Училиштето се води сметка и за почитување на забраната за пушење. Пушењето е 
строго забрането во сите простории. 
 Пушењето е дозволено само во тие простори и места каде има соодветен знак за дозволено 
пушење. 
 На учениците најстрого им е забрането пушењето во сите простории на Училиштето. 

Член 36 
 За хигиената во Училиштето мора да се грижат сите вработени, учениците и надворешни 
лица. Забрането е фрлање на отпадоци и валкање на училишниот инвентар на било каков начин.  
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ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД И ВО 
УЧИЛИШТЕТО 

     Член 37 
 Од Училиштето забрането е изнесување на секаков вид училишен инвентар без дозвола.  
 Во Училиштето забрането е внесување на запаливи, екплозивни и други опасни материи, 
како и оружје од секаков вид.  

Директорот го дисциплинира секое непочитување на одредбите од овој член со казни 
според тежината на повредата.  
     Член 38 
 За сторени кражби на лични предмети помеѓу учениците, Училиштето не ја сноси 
одговорноста. Секој е одговорен и треба да се грижи за својот личен имот. 
     Член 39 
 За оштетување на училишниот инвентар одговорен е сторителот. 
 За училишниот инвентар се задолжува секој вработен во таа просторија, било тоа да е 
училница, кабинет или административна просторија. 
 Доколку штетата е сторена од ученици, а сторителот неможе да се утврди, штетата ја 
надоместуваат сите ученици, присутни во училницата кога штетата е сторена. 
     Член 40 
 Овој Кодекс влегува во сила со денот на објавување на огласна табла на Училиштето. 

Усвоен на седница на Училишен одбор на ден 14.05.2008 година 
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КОДЕКС ЗА УЧЕНИЦИ 
Да се создава училишна клима во која секој ќе се чувствува сигурно, почитувано и пријатно 

 
I. Основни принципи и норми 
 
1. Ученикот е должен да ги почитува и толерира разликите во пол, националност, верска 

припадност, раса, возраст и социјално економска положба. 
2. Ученикот во училиште е должен да се однесува пристојно и културно кон секого. 

 
 

II. Ученикот и часот 
 

Ученикот е должен да присуствува на часот од почетокот според предвидениот термин. 
Ученикот не смее помеѓу часовите и по наставата да се задржува во тоалетите и ходниците. 
По влегувањето во училницата секој ученик треба да го завземе своето место и да се подготви 

за час. 
Дежурниот ученик, на почетокот на часот, треба да ја подготви таблата за настава, да ги 

пријави отсатните ученици и евентуално направената материјална штета. Во спротивно 
одговараат дежурните ученици. 

За време на часот ученикот може да ја напушти училницата или друга просторија со одобрение 
на предметниот наставник. 

При изведување на наставата или другите активности не е дозволено присуство на надворешни 
лица без дозвола на предметниот наставник. 

Во случај наставникот да не дојде на наставен час во определеното време, претседателот на 
класот за тоа го известува раководителот на теоретската класа или педагошко-
психолошката служба и постапка според дадените упатства 

За време на училишниот одмор учениците ги напуштаат училниците (кабинетите) и излегуваат 
надор од училиштето. 

По завршувањето на часовите по распоред, ученикот е должен да го напушти училиштето. 
 
 

III. Ликот на ученикот 
 
1. Ученикот секогаш и секаде треба да внимава на својот речник, да се труди комуникацијата 

да биде на литературно ниво -јасно, достапно и разбирливо. 
2. Ученикот треба да служи како пример за својот изглед и однесување (пристојно облечен: 

не со куси пантолони, не со прекуси здолништа, не со голи стомаци, длабоки деколтеа и 
слично) 

 
IV. Ученик – училиште 
1. Ученикот е должен да се грижи за целиот училишен простор и имот 
2. Се забранува пишување по ѕидовите, клупите, столчињата и на други места низ 

училиштето. 
3. Учениците треба да се однесуваат коректно спрема сите вработени и други лица во 

училиштето. 
4. Учениците треба да се грижат за уредноста и редот на училиштето 
5. Во просториите на училиштето се забранува фрлање на отпадоци, нарушување на редот и 

мирот, вербални и физички пресметки помеѓу учениците, уништување на училишниот 
инвентар и негрижа во околината во која работиме. 

6. Во просториите на училиштето и околу него, строго се забранува пушење, користење на 
алкохол и наркотични средства. 

7. Строго се забранува на ученикот да ја следи наставата во алкохолизирана состојба или под 
дејство на наркотични средства. 

8. За време на часот, строго се забранува разговори по мобилен телефон и звонење на 
телефонот. 

9. Ученикот не смее во училиште да носи опасни предмети кои можат да го загрозат неговиот 
личен живот или животот на друг ученик. 
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10. Строго се забранува престој на учениците во ходникот каде се наоѓаат гардеробите на 
балетските сали и кабинетот по ударни инструменти. 

11. Строго се забранува престој на учениците во просторот каде се наоѓа потстаницата за 
парно, струја и слично. 

12. Строго се забранува користење на лифтот од страна на учениците, од безбедносни 
причини. 

 
 
НАПОМЕНА: Непочитувањето на овој кодекс за однесување, повлекува превземање на 
соодветна педагошка мерка и надомест за направена материјлна штета 
        Ако ученикот по втор пат се најде во иста забранета ситуација, ќе биде 
казнет со мерка ,,Отстранување од училиште” 
 
 
    Усвоен на седница на Училишен одбор на  ден 26.06.2005 година 
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5. УЧИЛИШЕН СИСТЕМ НА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ 
 
5.1. Следење и вреднување на постигањата на учениците 
 Учениците во текот на годината во совладувањето на потребните знаења се следени од 
страна на секој предметен наставник. Наставникот ги утврдува полугодишните оценки, додека 
годишните оценки за секој ученик во основното образование и одредени стручни предмети во 
средното образование се утврдуваат комисиски. 
 На крајот од учебната година се утврдува детален извештај за успехот на учениците. 
 Во училиштето се организираат: поправни испити, испити на годината по одредени 
предмети, испити за побрзо напредување на учениците, испити што ги полагаат вонредните 
ученици. 
 Поправните испити се полагаат во јуни и август, а поправните испити за матуранти се 
полагаат во мај и јуни 
 Вонредните испити се полагаат во 6 испитни рока: јуни, август, октомври, декември, 
февруари и април. 
 Годишниот успех на учениците им се соопштува на завршна средба на која присуствуваат 
учениците, родителите и наставниците. 
 Годишниот успех на матурантите им се соопштува на свечен начин во хорската сала на 
Училиштето во присуство со Директорот, учениците, родителите и наставниците. 
На крајот од четвртата година сите ученици ќе полагаат матура (училишна или државна). 
Периодот на полагање на матурата е: 
Државна матура 
 (екстерни испити) 
 
Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се 
спроведуваат во следните термини: 
Јунски испитен рок: 
- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература – 9 јуни  2018 г. со 
почеток во 10.00 ч. 
- англиски јазик, француски јазик  односно германски јазик  -  2 јуни 2018 г. со почеток во 
10.00 ч. 
-            историја или естетика – 11 јуни 2018 г. со почеток во 10.00 ч. 
За учениците кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура 
во уметничко образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од 
државната матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во во август во 
следните термини: 
Августовски испитен рок:  
- македонски јазик и литература односно албански јазик и литература- 14 август 2018 г. со почеток 
во 10.00 ч. 
- англиски јазик, француски јазик односно германски јазик  - 13 август 2018 г. со почеток    во 10.00 
ч. 
-  историја или естетика – 15 август 2018 г. со почеток во 10.00 ч. 
 
Интерните испити од изборниот дел од државната матура се спроведуваат во термини утврдени од 
училишната матурска комисија на предлог од соодветните училишни предметни комисии и тоа: 
- во јунски испитен рок во периодот од 15 јуни  до 29 јуни  2018 г.  
- во августовски испитен рок  во периодот од 20 август   до  24 август  2018 г. 
Презентацијата и одбраната на проектната задача се реализира во периодот 
 -  од 14 март до 16 мај  2018 г. 
 -  од 20  август до 24  август 2018 г. 
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Училишна матура:  
Училишната матура во уметничкото образование се спроведува во два испитни рока и тоа јуни и 
август. 
Јунски испитен рок: 
- задолжителен дел македонски јазик и литература односно албански јазик и литература-  12 јуни 
2018  г. во 09.00 ч. 
Августовски испитен рок: 
- задолжителен дел македонски јазик и литература односно албански јазик и литература-          17 
август.2018 г. во 09.00 ч. 
Испитот од изборниот дел  на училишната матура  се спроведува  во термините 
во јунскиот испитен рок  во времето   од 15 јуни  до  29  јуни 2018 г.   
во августовскиот испитен рок во времео од 20  август до 24  август 2018 г. 
Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од уметничко образование се 
реализира во периодот  
- од 14 март до 16 мај 2018 г. 
- од 20 август до 24  август 2018 г. 
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела. 
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во следните саботи: 
- 16 септември 2017 г. со распоред на часови од понеделник 
- 11 ноември  2017 г. со распоред на часови од среда 
- 17 март 2018 г. со распоред на часови од петок и 
- 14 април 2018 г. со распоред на часови од петок. 
На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.            
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик 
различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други 
манифестации.   
Работните денови кога се изведуваат ученички екскурзии, Денот на училиштето и традиционалниот 
ден на просветата на припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од 
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми 
 
5.2. Следење и реализација на годишната програма за работа на Училиштето 

Врз основа на програмските насоки и задачи содржани во глобалната програма за работа на 
Училиштето, секој наставник, и сите надлежни органи и тела пооделно ќе изготват посебни 
оперативни програми за работа кои следат во прилог на оваа програма 
 Реализацијата на глобалната програма и посебните оперативни програми ќе се следи од 
страна на директорот во соработка со раководителите на струките и педагошко-психолошката 
служба на Училиштето. 
 Материјалот што ќе се прибере од непосредното следење, ќе се обработува во вид на 
информации, извештаи, анализи и други форми и ќе се презентира пред стручните и управните 
органи и тела во определени временски интервали. 
 На крајот на учебната година, ќе биде изготвен глобален извештај за реализацијата на 
годишната програма и истиот ќе биде презентиран пред стручните и управните органи на 
Училиштето и доставен до соодветните органи при Министерството за образование. 
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6. УПРАВУВАЊЕ И  РАКОВОДЕЊЕ   

 
6.1.Раководење 

Директорот ја организира и раководи со воспитно-образовнта и друга работа, самостојно 
одлучува, го застапува училиштето пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата на 
училиштето. 

Во остварувањето на обврските и раководењето директорот:  
 - ја предлага годишната програма за работа и превзема мерки за нејзино спроведување; 
 - го предлага годишниот план за јавни набавки; 
 - го предлага годишниот финансиски план; 
 - ги извршува одлуките на Училишниот одбор; 

- врши избор на наставници и стручни соработници и други работници од 
административно-техничкиот кадар; 

- одлучува за распоредување на наставници, стручни соработници и други работници од  
административно-техничкиот кадар; 

- одлучува за престанок на работен однос на наставници, стручни соработници и други 
работници од административно-техничкиот кадар; 

- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја утврдени со член 
(96) од Статутот; 

- поднесува извештаи за успехот и постигнатите резултати во воспитно-образовната работа 
на Училиштето до Бирото за развој на образованието; 
 - поднесува извештај за реализација на годишната програма до Министерството;  
 - поднесува извештаи за материјалното работење на Училиштето во текот на учебната 
година до Училишниот одбор и Министерството; 
 - одлучува за користење на средства на Училиштето во висина до 500 евра во денарска 
противвредност, во месецот, согласно годишниот финансиски план; 
 - соработува со надлежните просветни, педагошки и други органи; 
 - се грижи и превзема мерки за условите на работа и непречено вршење на дејност на 
Училиштето; 
 - врши инструктивно-педагошки надзор во Училиштето; 
 - по потреба одржува настава; 
 - самостојно донесува одлуки решенија, налози од делокруг на неговата надлежност 
утврдена со Закони , други прописи, статутот и другите акти на Училиштето; 

- склучува договори;  
- потпишува свидетелства; 

 - одобрува отсуства на вработените и одредува замена на ненадејно отсутни работници; 
 - учествува во работата на комисијата која е составена од раководителите на одделите, за 
спроведување аудиција за избор на ученици и програма за концерти на Училиштето; 
 - најмува сала за годишните концерти ( музички или балетски ); 
 - претседава и раководи со седниците на Наставничкиот совет и активно учествува во 
работата на другите стручни органи во Училиштето;  
 - раководи и ја организира работата на одбраната; 
 - врши и други работи во согласност со Законот, овој статут и другите акти. 
 
6.2. Управување 

Орган на управување на училиштето е училишниот одбор. 
Училишниот одбор во училиштето е составен од 12 члена, и тоа: четири претставника од 

наставниците, три претставника од родителите, односно старателите на учениците, три 
претставника од основачот, претставник од Министерството за образование и наука на Република 
Македонија и претставник од деловната заедница. Сеуште не е именуван еден претставник на 
основачот ( Владата на Република Македонија ). 
Училишниот одбор како орган на управување во Училиштето , ги врши следните работи: 

- донесува статут; 
-донесува правилници, особено  за: систематизација на работите и работните задачи, за 
дисциплинска одговорност, кодексот за куќен ред и други акти и правилници; 
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- донесува програма за развој на Училиштето; 
- предлага годишна програма за работа и извештај за работа до Министерството; 
- предлага годишен финансиски план до Министерството; 
- донесува годишен план за јавни набавки;  
- предлага завршна сметка до Министерството; 
- објавува јавен оглас за избор на директорот; 
- врши интервју со кандидатите за директор; 
- врши избор на директор од пријавените кандидати на јавен оглас за именување на директор; 
- ја разгледува иницијативата покрената од Бирото за развој на образованието, советот на 
родители и Државниот просветен инспекторат за способноста на наставниците и стручните 
соработници кои во остварувањето на воспитно-образовниот  процес не покажуваат 
задоволителни резултати, во реализација на работните обврски и доколку оцени дека 
постои основ, поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос; 
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во Училиштето; 
- одлучува по жалбите на учениците, родителите, односно старатели на ученици и 
- разгледува и други прашања утврдени со овој статут. 
 
 
 
Членови во училишниот одбор се: 

Татјана Цанева -  председател на училишниот одбор, наставник во ДМБУЦ 
Нов член- претставник од основачот - Владата на РМ 
Нов член - претставник од основачот – Владата на РМ 
Нов член -  претставник од основачот - Владата на РМ 
Елизабета Андриевска-Ефтимова – претставник од деловната заедница (Стопанска Комора) 
Методија Јанчески - претставник од Министерство за образование на РМ 
Нов член - претставник на родителите на учениците 
Веселинка Живковска - претставник на родителите на учениците 
Сузана Анова - претставник на родителите на учениците 
Снежана Василова - член, наставник во ДМБУЦ 
Слаѓана Спасеновска - член, наставник во ДМБУЦ 
Јелена Станишиќ - член, наставник во ДМБУЦ 
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7. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА 
 
7.1. Наставнички совет 
Наставничкиот совет го сочинуваат сите наставници и стручни соработници на училиштето. Во 
надлежност на наставниот совет е да :   

- дава мислење по предлогот на годишната програма за работа и го следи нејзиното 
извршување; 
 - го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни органи; 

- го разгледува Годишниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници 
и Националниот извештај за работата на наставниците и стручните сорабоници и предлага 
соодветни мерки; 

- дава предлози за напредување на наставниците и стручните соработници во Училиштето; 
- им одобрува на учениците завршување на две години во една учебна година; 

 - го разгледува остварувањето на планот и програмата и превзема мерки за нивно 
извршување; 
 - донесува одлуки по приговори на ученици за утврдени оценки; 
 - го разгледува извештајот за извршен стручен надзор и предлага соодветни мерки; 

- именува одделенски раководители; 
- изрекува на учениците педагошки мерки: опомена пред отстранување и отстранување на 
ученици; 
- изрекува на учениците од основното образование педагошки мерки: укор, намалување на 
поведението и преместување на ученикот кај друг наставник; 

 - ги разгледува предлозите на родителите, учениците, стручните органи и тела кои се 
однесуваат на подобрување на воспитно-образовниот процес и донесува соодветни мерки; 
 - пофалува и наградува ученици; 

 
7.2. Други стручни органи и тела во училиштето 
Во училиштето постојат и други стручни органи и тела, односно:   

- 5 оддели во наставата ( оддел за музичка теорија и пракса и општо-образовна настава, 
оддел за пијано, оддел за жичани инструменти,  оддел за дувачки инструменти, соло-пеење, 
хармоника и ударни инструменти,  оддел за балет, оддел за музичка настава на албански наставен 
јазик.); 
 - колегиум на раководители;  

- совет на години за основно образование; 
- совети на години за средно образование; 
- одделенски совет за основно образование; 
- совети на паралелките за средно образование; 
- одделенски раководители за основно образование; 
- раководители на паралеки; 

 - стручни активи на наставници по одредени стручни области. 
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8. СТРУЧНИ  СОРАБОТНИЦИ 
 

Стручни соработници во училиштето се: педагог, психолог, дефектологот и сменоводител. 
Секој од нив од свој аспект се ангажира во подобрување на условите и резултатите во воспитно-
образовната работа во училиштето. 
 
стручни  соработници: 

педагог   -  Магдалена Костова 
психолог  - Мануела Митревска Ристовска 
сменоводител - Наташа Христова 
дефектолог – Билјана Чулев 

 

 
9. РАКОВОДИТЕЛИ  НА  ПАРАЛЕЛКИ 

 
 Раководителите на паралелки ги избира Наставничкиот совет од редот на наставниците кои 
изведуваат настава во паралелката. Тој ја следи работата, дисциплината на учениците и се грижи за 
редовно изведување на наставата. Организира родителски средби групно и поединечно со секој 
родител доколку тоа е потребно. 
 
 раководители на паралелки: 
   

I а  - Љиља Трајковска 
I б  - Марина Стојановска 
I в  - Силвестер Проле 
I г – Дардан Браими 
 
II а  - Даниела Калкашлиева 
II б  - Марија Митровска 
II в  - Мирјана Никуљски 
II г -  Мелехате Реџепи 
 
III а  - Панче Јосифов 
III б  - Бранкица Домика 
III в  - Благица Илиќ 
III г -  Бехар Весели 
 
IV а  - Елка Јачева-Селева 
IV б  - Ивана Симјаноска 
IV в  - Гордана Тасева 
IV г -  Мустафа Имери 
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10. СОРАБОТКА  НА  УЧИЛИШТЕТО 

 
10.1. Соработка на училиштето со семејството 

Соработката на училиштето со семејството се остварува преку повеќе организирани форми: 
- На родителските средби класните раководители ги известуваат родителите за општите, 
индивидуалните постигнувања на учениците во класот, се дискутира по повод некој проблем 
во класот или во училиштето. По тој повод родителите даваат свои предлози за подобрување 
на општата сосотојба во класот 
- Советот на родители соработуваат со училиштето преку општите родителски средби кои 
се свикуваат на ниво на училиште или по некој повод. Советот на родителите се свикува 
повеќе пати во текот на годината и работи според однапред утврдена програма за работа (во 
прилог). 
- Индивидуалните средби родителите можат да ги остваруваат секојдневно 
самоиницијативно или по покана на класните родители и стручната служба. 
- Групно советување (се врши по потреба – со родители на ученици кои имаат намалено 
поведение – 10 и повеќе неоправдани изостаноци и 100 оправдани изостаноци и ученици кои 
имаат три и повеќе негативни оценки) 

 
10.2. Соработка на училиштето со Бирото за развој на образованието на Република 
Македонија и Министерството за образование и наука на Република Македонија, со други 
училишта и други институции 
 
 Соработката на училиштето со Бирото за развој на образованието, Државен испитен центар 
и Министерството за образование и наука се базира на спроведување на задолженијата од страна на 
БРО и ДИЦ, консултации во врска со предложени промени на наставните планови по одделни 
струки, консултации во врска со училишната матура во нашето училиште и сл. 
 Училиштето ќе ја продолжи соработката со другите училишта и институции -основни, 
средни училишта, предучилишни установи. 
  
10.3. Меѓународна соработка на училиштето 
 Меѓународната соработка е од големо значење за училиштето. Нашето училиште соработува 
со повеќе училишта од соседните држави, особено Шведска, Косово, Србија, Бугарија и Албанија, 
но таа соработка се проширува и  со други училишта од регионот и пошироко. 
 Меѓународната соработка  со училиштата во Призрен и Белград продолжува и понатаму. 
 Учество на меѓународни натпревари, семинари и музичко-балетски кампови ќе се реализира 
во зависност од финансиската можност насекаде во Европа и пошироко. 
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ПРИЛОЗИ НА ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА 

 
1.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

 Училишниот одбор во учебната 2017/18 година како орган на управување ќе учествува во 
одлучувањето по оние прашања кои се во негова надлежност. По потреба ќе се расправа и одлучува 
пред се за: 

- измена на статутот и усогласување со законот доколку е потребно; 
-донесување правилници, за одредени подрачја доколку има потреба; 
- донесување програма за развој на Училиштето; 
- ќе ја предложи годишна програма за работа и извештај за работа до Министерството; 
- ќе го предложи годишен финансиски план до Министерството; 
- ќе донесе годишен план за јавни набавки;  
- ќе предлага завршна сметка до Министерството; 
- ќе ја разгледува иницијативата покрената од Бирото за развој на образованието, советот 
на родители и Државниот просветен инспекторат за способноста на наставниците и 
стручните соработници кои во остварувањето на воспитно-образовниот  процес не 
покажуваат задоволителни резултати, во реализација на работните обврски и доколку 
оцени дека постои основ, поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос; 
-  ќе одлучува по приговорите и жалбите на вработените во Училиштето; 
- ќе одлучува по жалбите на учениците, родителите, односно старатели на ученици и 
други прашања по потреба. 

 
2.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ 

 Во текот на оваа учебна година за работа на Наставничкиот совет се планирани редовни 
седници ( септември, ноември, декември, април, мај/2 јуни/3, август /2 ). Во рамките на своите 
надлежности Наставничкиот совет ќе расправа по одредени прашања и особено ќе: 
 

- дава мислење по годишната програма за работа; 
- даде информација за распределението на наставните предмети по наставници и часови; 
- врши следење и вреднување на наставните содржини; 
- врши редовна анализа на покажаниот успех и поведението на учениците со утврдување на 

можни решенија за надминување на одредени негативни појави; 
- го разгледува и утврдува успехот на учениците;  
- им одобрува на учениците завршување на две години во една учебна година; 
- пофалува и наградува ученици; 
- изрекува педагошки мерки: пред отстранување и отстранување на ученици; 
- ги разгледува предлозите на родителите, учениците, стручните органи и тела кои се 

однесуваат на подобрување на воспитно-образовниот процес и утврдува соодветни мерки; 
- ги организира и спроведува поправните испити; 
- избира матурски одбор за спроведување на матурскиот испит; 
- утврдување на резултатите од поправните и матурските испити во августовскиот испитен 

рок; 
 - предлага и избира ментори на приправници и ученици и други прашања од неговиот 
делокруг. 
 

3.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 
 Советот на родителите за учениците од средно образование брои 16 члена и го сочинуваат 
претседателите на советите на родители на сите паралелки. Кога ученикот не е повеќе ученик во 
ова училиште ( се испишал, го завршил образованието и сл.) неговиот родител не е повеќе член во 
Советот на родителите и се избира друг член-родител. 
Советот на родителите на учениците од основно образование го сочинуваат претставници на 
родители од секоја паралелка (група) кои се истовремено и претседатели на советот на родители на 
паралелката. 
 
Советот на родителите на паралелката ги врши следните работи: 
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-  Разгледува прашања од животот и работата на учениците во паралелката и дава мислење за  
    подобрување; 
-  Го разледува успехот и поведението на учениците и дава мислење; 
-  Ја следи редовноста на учениците во паралелката и дава мислење за подобрување на истиот; 
-  Соработува со раководителот на паралелката и советот на паралелката; 
-  Соработува со Наставничкиот совет;  
-  Се грижи за обезбедување средства за подобрување на условите за работа и се ангажира во  
    помагање на учениците- социјални случаи; 
-  Преку свои претставници учествува во работата на Училишниот одбор; 
 
Членови во Советот на родители за учебната 2016/2017: 
 
 
 
I а – Нов член 
I б – Нов член 
I в – Нов член 
I г – Нов член 
II а – Веселинка Живковска 
II б – Татјана Димитрова 
II в – Сандра Авросиевска 
II г – Зулкани Сума 
III а – Александар Цингарски 
III б – Мирјана Петрова-Велковска 
III в – Владо Јовановски 
III г – Абдураман Халили 
IV а – Соња Стојановска 
IV б – Сузана Анова 
IV в – Слаѓана Пецовска 
IV г – Дијана Тахири 
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ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА СЕ 
ПРЕДВИДУВААТ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

 
Училиштето има  креирано веб страна која содржи информации за активностите за тековната 
учебна година (прием на ученици за средно и основно образование – оглас, документација за упис 
во тековната учебна година, резултати за примени ученици во основното образование, распоред 
на часови за средно и основно образование и друго).  
Во рамките на веб страната функционира on- line  колаборативна платформа за прашања и 
предлози (анкета за наставници, ученици и родители). 
Наставниот кадар е поделен во класи (класа по пијано, класа по жичани инструменти, класа по 
дувачки инструменти,соло пеење, ударни инструменти, хармоника, класа по балет и теоретска 
калса). Наставниците од класите на почетокот на учбната година ќе креираат профили на 
социјални мрежи ( Google drive, блог, Drop box – кој е веќе во функција неколку години, група на 
ФБ – која е во функција на ниво на училиште или друга социјална мрежа) .   
Наставниците во своите планирања посочуваат линкови до наставни материјали кои ќе се 
користат во наставата.  
Целта на платформата е споделување на информации, материјали, содржни кои би се користеле во 
наставата, предлози за обуки за професионален развој, следење  и анализирање на резултатите од 
оценувањето, консултации за тематските и дневните планирања, дисеминации на посетени обуки, 
планирање и реализирање на нагледни часови помеѓу наставниците.  
Овие активности подетално ќе се испланираат со почетокот на учебната година по класи. 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ НА ДМБУЦ “ИЛИЈА 
НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ”-СКОПЈЕ ЗА НАСТАВНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА 

 
Основна цел на Директорот при раководењето со училиштето како наставно-воспитна и 

образовна институција е планирањето и реализација на годишната програма за работа. 
Планирањето зависи од ефикасна анализа на состојбите и бара учество на сите вработени во 
училиштето. Директорот мора да ги знае и да ги искористи можностите и способностите на секој 
од вработените, за тие да партиципираат во планирањето, анализата и остварувањето на идната 
работа. Анализата треба да доведе до лично усовршување и професионален развој на секој субјект 
во училиштето. Како директор на училиштето секогаш ќе ја следам визијата на училиштето и ќе 
ги вложам сите мои потенцијали таа да премине во мисија.  

Во мојата програма за работа на Директорот како раководител на училиштето се опфатени 
две групи на работни задачи: 

-административно-организаторски и финансови работни задачи 
-педагошко-инструктивно уметенички работи и работни задачи 
 

1. Административно организаторски и финансови работни задачи 
 

1.1.Организаторски работни задачи: 
 Раководство во општата организација и координација на работата на сите субјекти во 

училиштето 
 Организирање и учество во планирањето на целокупната дејност во училиштето 
 организирање, планирање и менаџирање на поделбата на задолженија 
 Утврдување на предлог за поделба на наставните предмети на наставниците, поделба 

на раководител на паралелка и задолженија по стручни активи, по години, разни 
комисии и други форми на стручни активности. 

 поделба на задолженија и задачи, организација и следење на реализацијата на сите во 
врска со оперативно техничките, административните и стручни подготовки на 
почетокот на учебната година (оспособување на училишната зграда, формирање 
паралелки, изготвување распоред на часови) 

 почитување на законите, правата, но и на обврските на вработените и на учениците 
 изработка на рекламен материјал – презентација на Училиштето (ДВД видео 

материјал од концерти, Аудио ЦД, флаери и друг рекламен материјал) 
 редовно одржување на веб страната на интернет со цел сите потребни информации, 

новини и успеси да бидат јавно достапни во секое време 
 изработка на современ (компјутерски) распоред на часови кој ќе одговора пред се на 

учениците, кој ќе биде јасен и прегледен со можност истиот да биде достапен и веб 
страната на училиштето 

 успешно одржување на државната матура 
 

1.2. Материјално финансиски и административни работни задачи: 
 следење на активностите за набавка, опремување и одржување на опремата, 

средствата, потрошниот материјал и други потреби 
 преземање на мерки за адаптација на простор за нови училници и нивно опремување  
 согледување на можностите за отварање на клонови во општините од каде што имаме 

повеќе ученици во основно образование 
 планирање на потребните финансиски средства и соработка со МОН за навремено 

обезбедување на истите 
 увид и учество во изготвување на периодични и завршни пресметки 
 извршување на оперативно административните задачи во врска со обезбедувањето и 

распределбата на личните доходи и другите надоместоци на вработените и 
материјалните расходи во согласност со потпишаните колективни договори за 
дејноста 
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 контрола на правилното задолжување, ракување, употреба и одржување на 
училишниот имот и инвентар, како и набавка на принтер за потребите на вработените, 
а поврзано со нивната работа 

 извршување задачи во врска со кадровските прашања и пополнување на работните 
места со соодветен стручен, административен, технички и друг кадар. 

 следење и организација на работата на административниот, техничкиот и помошниот 
персонал во училиштето 

 увид и следење на водењето на општата и педагошката документација за работа во 
училиштето 

 унапредување на административно и материјално финансово работење 
 

1.3. Соработка со стручни и други организации во училиштето и надвор од него: 
 Team building– подобрување на комуникација помеѓу вработените, попријатно 

работно место на сите, подобро запознавање на едни со други запознавајќи ги јаките и 
слабите страни на другите, мотивирање на тимови, идентификување и искористување 
на предностите на членовите на тимот и нивна ефективна соработка. 

 размена на искуства со наставници од околните држави (Србија, Бугарија, Албанија) 
 менаџирање на наши успешни ученици (организирање на концерти, настапи на 

медиуми, натпревари, фестивали) 
 организирање на концерти на кои ќе се претстават наши поранешни ученици кои 

живеат во земјата, но и во странство 
 формирање на заеднички оркестар на ниво на сите Државни музички училишта во 

Македонија, но и со Училишта од регионот 
 соработка со сродните институции (ФМУ, Филхармонија, МОБ). 
 концерти на најдобрите ученици (Битола ЦК, Скопско лето..) 

 
2. Педагошко - инструктивни задачи 

 
2.1 Концепциско програмско подрачје 
 Планирање на развојот на училиштето како училиште во кое се изучува посебен вид 

на средно стручно образование со застапени струки музичка и балетска и профили 
музичар изведувач, музичар теоретичар, балетски играч-балерина и традициски 
играч-пејач, во транзиција во посебно уметничко образование за двете видови 
уметности (музичка и балетска) во кои би се вклучиле наставни планови за музичар 
изведувач, музичар теоретичар, балетски играч-балерина и традициски играч-пејач. 
Училиштето е во тесна соработка со Бирото за развој на образование на РМ, како 
надлежен орган за изготвување на наставните планови и програми. 

 Одржување и развивање на условите за остварување на дејноста на училиштето 
 Утврдување на методологијата за изготвување на годишната програма за работа на 

училиштето и други видови планирања 
 Изготвување на сопствен план за работа и динамичко следење на неговата 

реализација 
 

2.2. Организација и следење на реализацијата на воспитно-образовната и друга 
стручна педагошка работа 

 Увид во следење на реализацијата на плановите во наставата и друга воспитно-
образовна дејност на наставниците (годишни глобални, тематски и дневно оперативни 
планирања) 

 следење и остварување на материјално-техничките и други дидактичко методски 
подготовки за реализација на наставните програми 

 посета на наставните часови и стимулирање добра организација на часот, примена на 
современи методи и форми на работа со посебно внимание на воспитната 
компонента-третирање на ученикот како личност 

 запишување во ДМБУЦ ученици кои се заинтересирани за изучување на музика 
 е-дневник и негово правилно користење 
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 остварување на задолжителни разговори, консултации, советување и давање помош 
на наставниците за унапредување и осовременување на наставата и воннаставните 
дејности 

 аудиции со комисии со смислен начин на гласање ист за сите класи, со единствена цел 
- на концертот да настапат најподготвените ученици 

 
       2.3. Перманентно, стручно, педагошко, психолошко и друго усовршување на наставно-

воспитниот и друг стручен кадар 
 согледување на потребите и упатување на воспитно образовниот кадар на 

организирани стручни семинари, советувања и друго 
 организирање на семинари со видни предавачи од странство, но и од Македонија 

(професори од ФМУ-Скопје и Штип), но и со наши поранешни ученици кои активно 
се бават со концертирање или со педагогија во странство 

 Сертификати за наставниците чии што ученици посетуваат семинари организирани од 
Училиштето, како и за наставниците кои ги посетуваат семинарите 

 усовршување и напредување во звања на наставниците според законот за средно 
образование (член 69, точка 1 и точка 14), но и според интерно вреднување со цел 
реална слика за наставникот и неговата стручност 

 распределба на ученици со цел секој наставник да има можност да добие добар 
ученик, наспроти едни исти наставници секогаш да ги добиваат најдобрите ученици 

 збогатување на библиотеката (нототека) 
 организирање на обуки за наставниците за користење на ИКТ (Microsoft Office, 

Интернет и тн.) 
 

2.4. Работа со наставници и друг стручен кадар-почетници 
 прифаќање и упатување на почетниците во работата 
 запознавање со структурата на училиштето и условите за работа 
 воведување во задачите на наставниот предмет и условите во училиштето за 

реализација на програмата 
 запознавање со неопходните видови планирања и задолженија на наставникот 
 непосредна стручна и дидактичко методска помош во реализацијата на наставната и 

друга воспитно-образовна дејност 
 упатување на соработка со поискусните наставници и педагогот на училиштето и 

одредување ментор кој што ќе ја следи работата на почетникот и ќе му помага во 
реализацијата на воспитно-образовните задачи 

 
2.5. Раководење со работата на стручните органи на училиштето 
 Соработка со раководителите на класи, редовни состаноци и заедничко решавање на 

сите проблеми 
 планирање на работата на наставничкиот совет и грижа за реализација за истата 
 навремено планирање и информирање за сите задачи, настани и случувања 
 подготовка на состаноците на наставнички совет преку планирање на дневен ред 
 подготвување на предлог заклучоци, предлог одлуки во надлежност на наставнички 

совет 
 определување на време и место на одржување на состаноците и навремено 

известување на членовите на наставнички совет 
 раководење на состаноците и грижа за квалитетот и работата 
 помош во планирањето на стручните активи, совети на паралелки и години, 

раководители на паралелки, комисии 
 следење на реализација на планови и увид во работата 
 учество во работата на сите стручни органи во училиштето 
 постојана грижа за унапредување на работата на стручните органи и активи 

 
2.6. Соработка со учениците и со родителите на учениците 
 помош во организирање и учество на учениците на различни настани 
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 планирање на активностите за информирање на родителите за животот, работата и 
постигнатите резултати на учениците и училиштето во целина, како и вклучување на 
родителите во подобрување на условите за работа на учениците во училиштето 

 разгледување на предлози, забелешки и барања на родителите, кои ќе се одржуваат во 
Училиштето на редовни средби, како и нивни иницијативи за подобрување на 
воспитно-образованиот процес во училиштето 

 
3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ПО МЕСЕЦИ 

 
Септември 

 Организирано прифаќање на учениците од прва година; 
 Учество во работата на стручните активи со цел да се усвојат поквалитетни програми 

за работа на истите; 
 Насочување и помагање во изработка на плановите за работа на наставниците; 
 Прегледување на педагошката документација (главни книги од претходната учебна 

година); 
 Давање упатства за водење на педагошка евиденција и документација; 
 Организирање и одржување средба со родителите на учениците; 
 Прибирање и обработка на податоци поврзани со почетокот на учебната година; 
 Обработка на податоци поврзани со завршувањето на учебната година; 
 Контролирање и насочување на работата на техничката служба во училиштето; 
 Координирање на работата на финансово-сметковотствена служба; 
 Координирање на работата на стручните соработници; 
 Подготвување состанок на Советот на родителите; 
 Упатства и подготовки за изведување на екскурзиите; 
 Увид во организационата поставеност на ученичката заедница и слободните ученички 

активности; 
Октомври 

 Увид во плановите за работа на наставниците; 
 Подготовка за прослава на денот на училиштето 
 Учество во работата на стручните активи; 
 Подготовка за водење состанок на Наставнички совет на училиштето; 
 Увид во класните книги - дневниците во врска со планирањето на стручно 

педагошката работа и правилно водење на истата; 
 Прибирање на планирањата на наставниците за додатна настава и увид во 

реализацијата на истите; 
 Непосреден увид во наставата и стручно дидактичко – методска помош од 

наставниците; 
 Посета на часови кај наставници и разговор по тоа; 
 Координирање на работата и учество во обезбедувањето на средства за подобрување 

на условите за работа на училиштето; 
 Координирање и контролирање на работата на административно техничката служба 

во училиштето; 
 Индивидуална соработка со ученици, родители и институции. 

Ноември 
 Учество во работата на советите на паралелките; 
 Изготвување на информации за текот на наставно образовниот процес, за првиот 

класификационен период; 
 Работен состанок со училишната заедница за согледување на проблемите на 

учениците; 
 Посета на часови кај наставници и разговор по тоа; 
 Непосреден увид во сите делови на воспитно образовната работа во училиштето и 

давање на стручно дидактичка помош на наставниците; 
 Индивидуални контакти со учениците и родителите на учениците кои на крајот од 

првиот класификационен период покажале многу слаб успех; 
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 Координирање на работата на сите стручни служби во училиштето; 
 Подготовка и учество во реализацијата на средбите со родителите. 

Декември 
 Увид во оценувањето на учениците; 
 Учество во работата на стручните активи; 
 Увид во водењето на училишната и педагошката документација што ја водат класните 

раководители и предметни наставници; 
 Непосреден увид во сите делови на воспитно образовната работа во училиштето и 

давање стручна помош; 
 Увид и учество во спроведување на финансово-сметководствената работа поврзана со 

изготвување на завршната сметка на училиштето; 
 Координирање на работата на административно техничка служба; 
 Формирање на комисии за попис на инвентарот; 
 Подготовка на состанок на Училишен одбор; 
 Планирање на редовните испити. 

Февруари 
 Учество во работата на стручните активи; 
 Советодавна работа со учениците и родителите на учениците кои покажале 

исклучително слаб успех во текот на првото полугодие; 
 Посета на часови кај наставници и разговор по тоа; 
 Непосреден увид во сите делови на воспитно образовната работа на училиштето и 

давање стручна помош; 
 Планирање на редовни испити; 
 Координирање на работата на административно техничка служба; 
 Подготвување состанок на Училишниот одбор за разгледување на завршната сметка и 

пописот во училиштето и анализата на успехот и поведението на учениците во првото 
полугодие. 

Март 
 Прибирање на податоци за подготвување на оглас за упис на ученици во прва година 

за учебната 2018/2019 година; 
 Прибирање на податоци за изработка на информација за воспитните активности за 

изминатиот период; 
 Непосреден увид во сите делови на воспитно образовната работа во училиштето; 
 Посета на часови кај наставници и разговор по тоа; 
 Координирање на работата на пооделни служби во училиштето. 

Април 
 Подготовка и присуство на состаноците на советите на паралелките во училиштето; 
 Прибирање податоци и изработка на информации за текот на наставата и 

постигнатите резултати во третиот класификационен период и предлагање мерки за 
подобрување на успехот до крајот на учебната година; 

 Подготовка и учество во работата на средбите со родителите; 
 Изработка на распоред за редовни испити; 
 Подготовка за реализација на завршниот испит; 
 Индивидуална работа со учениците и родителите на учениците кои во третиот 

класификационен период покажале исклучително слаби резултати во успехот; 
 Координирање на работата на административно техничката служба; 
 Учество во работата на стручните органи; 

Мај 
 Информативни разговори со учениците од завршните паралелки во врска со завршиот 

испит; 
 Учество во подготовката на матурска вечер; 
 Планирање и увид во спроведувањето на поправните испити за учениците од 

завршните класови; 
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 Прибирање и обработка на податоци поврзани со завршувањето на учебната година за 
учениците од четврта година; 

 Изготвување план за работа за месеците јуни, јули и август; 
 Планирање и формирање на комисии за упис во прва година за учебната 2018/2019 

година; 
 Подготовка и реализација на пријавувањето на нови ученици за полагање испит за 

упис во прво одделение основно музичко и балетско образование за учебната 
2018/2019 година; 

 Формирање на испитен одбор и комисии за спроведување на завршниот испит; 
 Увид во педагошката документација од завршните паралелки. 

Јуни 
 Подготовка и учество во работата на советите на паралелките за I, II и III година; 
 Планирање и учество во реализацијата на поправните и завршните испити; 
 Прибирање и обработка на податоци поврзани со завршувањето на учебната година; 
 Подготовка и водење на состанок на Наставнички совет; 
 Координирање и учество во работата поврзана со издавање свидетелства и дипломи; 
 Подготовка на свеченост и доделување на дипломите на учениците кои со успех го 

завршиле школувањето во училиштето; 
 Подготовка и учество во уписот на ученици во прва година за учебната 2018/2019 

година; 
 Подготвување на извештај и информации што од училиштето ги бараат службите од 

Министерство за образование, како и од други служби и институции; 
 Изготвување на анализа за успехот на учениците по завршувањето на учебната година 

со заклучоци. 
Јули 

 Увид во целокупната педагошка евиденција и документација; 
 Донесување решение за распределба на часовите за наредната учебна година; 
 Донесување решение за раководители на паралелките во наредната учебна година; 
 Подготовка за санирање на зградата и оспособување на истата за новата учебна 

година; 
 Увид во финансово работење-периодична пресметка. 

Август 
 Изготвување извештај за работа на училиштето во учебната 2017/2018 година; 
 Изготвување годишна програма за работа на училиштето во учебната 2018/2019 

година; 
 Општ увид за утврдување на подготвеноста за почетокот на новата учебна година; 
 Координирање и учество во спроведувањето на поправните, редовните и завршните 

испити; 
 Подготовка и раководење со состанокот на Наставничкиот совет на училиштето; 
 Координирање и учество во работата поврзана со издавањето на сведителствата и 

дипломите; 
 Координирање на работата на потребна документација поврзана со започнувањето на 

новата учебна година. 
 
 

Еднаш зацртаниот план за работа не значи дека не се менува и дека е статичен, напротив, во 
текот на учебната година можни се извесни корекции и отстапувања со цел постигнување поголем 
квалитет на работата на Училиштето, а исто така и прилагодувања спрема дополнително 
поставени барања, како од Министерството за образование, Педагошкиот завод и пошироката 
општествена заедница. Па, поради тоа, доколку некои активности не се опфатени од најразлични 
причини во текот на работата во учебната година може да дојде до проширување на обврските и 
програмата за работа на Директорот на Училиштето, се во согласност со потребите на 
Училиштето и постоечките позитивни законски и норматив. 



 48

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ 

 
 
1. Планирање, програмирање, организирање и следење на образовно-воспитната работа; 
2. Учество во реализацијата на содржината во воспитанието и образованието  
( соработка со наставниците, класните раководители, и други учесници во образовната работа ); 
3. Работа со учениците ( поединечна, групна и колективна ); 
4. Соработка и советодавана работа со родителите на учениците; 
5. Учество во стручно усовршување на наставниците; 
6. Други работи: 

- работа во стручните органи, 
- соработка со стручни институции во општествената средина, 
- индивидуално стручно усовршување, 
- водење и подготовка на документација. 

 
ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА 

УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 
2017/2018 година 

 
р.бр
. 

Подрачје на работа Време на 
реализација 

соработници 

1. 
 

1.1.  
 

1.2. 
 

1.3. 
 
 

1.4. 
 

1.5. 
 
1.6. 

 
 

Планирање на воспитно – образовната 
работа 
Изработка на програма за работа на 
училишниот педагог во учебната 2017/2018 г. 
Учество во изработката на годишната 
програма за работа на училиштето 
Соработка и учество во изготвувањето на 
програмите за работа на  класите, 
наставниците и класните раководители   
Учество во организација и прием на ученици 
во прва година. 
Внесување на податоци за учениците од прва 
година во учебната 2017/2018 г.  
Изготвување на статистички извештаи за 
предходната и оваа учебна година за Завод за 
статистика 

 
 

август 
 

август 
 

август 
 
 

септември 
 

септември 
 

септември 

Психолог 
Дефектолог 
Директор 

Раководители на 
оддели 

Наставници 
Класни 

раководители 

2 
2.1. 

 
2.2. 

 
 
 
 
 
 

2.3. 
 
 
 
 

Работа со ученици 
Следење на развојот и напредувањето на 
ученикот 
Советодавна работа (индивидуална и групна) 
со ученици кои имаат тешкотии со учењето,  
давање насоки во совладување на 
тешкотиите,  
пружање на помош во решавање на 
емоционални, социјални и здравствени 
проблеми на учениците 
 Прифаќање и пружање на помош на ученици 
кои потешко се адаптираат во училиштето 
(особено ученици кои доаѓаат од други 
градови) 

 
во текот на годината 
во текот на годината 

 
 

во текот на годината 
  
 
 
 

по потреба 
 

Психолог 
Дефектолог 

Класни 
раководители 
Наставници 

Родители 
Ученици 
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3. 
3.1. 

 
 

3.2 
 

3.3. 
 
 

 3.4 
 

 
3.5 

 
3.6 

 
 

3.7. 
 
 

3.8. 
 
3.9 
 
 

Работа со наставници 
Соработка и учество во изготвувањето на 
програмите за работа на  класите, 
наставниците и класните раководители   
Советување на наставниците за изготвување 
на критериуми за објективно оценување 
Советодавна работа и пружање стручна 
помош на наставниците во решавањето на 
индивидуални проблеми со учениците 
 Помош во подготовки за водење на 
родителски состаноци  на класните 
раководители. 
Помош во подготовки за водење на класни 
часови на класните раководители 
Посета на часови (со цел советодавна работа 
за поквалитетно реализирање на наставниот 
час) 
Соработка со раководителите на одделите 
при изготвување на распоред за полагање на 
годишни испити  
Соработка со секретарот на Училишната 
матурска комисија 
Изготвување на распоред за полагање на 
поправни испити 

 
септември 

 
 

септември 
 
 

во текот на годината 
  

во текот на годината 
 

во текот на годината 
во текот на годината 

 
мај и јуни 

 
 

декември, април, мај, 
јуни, јули и август 
мај, јуни и август 

 
 
 
 
 

Психолог 
Дефектолог 

Класни 
раководители 
Наставници 

Родители 
Ученици 

 
 
 
 
 
 

4 
4.1. 

 
4.2. 

 
 

4.3 
 
 
 
 
4.4. 

Работа со родители 
Соработка со родители при упис на ученици 
во прва година 
Советодавна работа и пружање стручна 
помош на родителите во решавањето на 
проблеми со нивните деца 
Советодавна работа со родителите на 
ученици кои имаат тешкотии во учењето или 
некои здравствени, социјални проблеми, 
проблеми во однесувањето, честото 
неоправдано изостанување од 
Советодавна работа со Советот на 
родителите 

 
во текот на цела 

година 
во текот на цела 

година 
 

во текот на цела 
година 

 
 
 

во текот на цела 
година 

  
 

 
 

5 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 

 
5.5. 

 
 

5.6. 
 

5.7. 
 

5.8.
5.9 

 
5.10 

Соработка со општествени институции 
Соработка со ученички домови 
Соработка со центарот за социјални работи 
Соработка со културни установи 
Соработка со Министерството за 
образование и наука на РМ 
Соработка со Бирото за развој на 
образованието на РМ  и Државен испитен 
центар 
Соработка со Одделение за оценување при 
МОН 
Соработка со службата за малолетничка 
деликвенција при МВР 
Соработка со завод за медицинска заштита 
Соработка со средните и основните 
училишта во Скопје, детските градинки во 
Скопје, средните музички училишта во РМ. 

 
во текот на годината 

по потреба 
по потреба 
по потреба 

 
во текот на цела 

година 
во текот на цела 

година 
во текот на цела 

година 
по потреба 

 
по потреба 

 
 

 
Воспитувачи 

Социјални 
работници 

 
 

Вработени во 
МВР 

Советници 
 

Инспектори 
 

Медицински 
лица 
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.6. 

 
 

6.1 
 
 

6.2 

Подготовка и водење на педагошка 
документација 
 
Документација за советодавна работа-
разговор, со ученици и родители 
 
Изготвување на статистички извештаи за 
успехот и поведението на учениците  
 

 
 
 

Во текот на годината 
 

Полугодие и крај на 
учебна година 

 
 

Психолог 
Дефектолог 

Ученици  
Родители 

Наставници 
 
 
 

7 Работа со стручните органи во 
училиштето 
- учество на состаноци на наставнички совет 
- учество на состаноци училишен одбор (по 
потреба) 
- учество на состаноци на советот на 
родители (по потреба) 

 
 

Во текот на годината 
По потреба 
По потреба 

 

 
     
 
 
 
Педагог Магдалена Костова 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ 
 

Планирање, програмирање, организирање и следење  на образовно- воспитната работа: 
Учество во реализацијата на содржината во образованието и воспитанието (соработка со  
наставниците, класните раководители и други учесници во образовната работа): 
Работа со ученици (поединечна, групна и колективна): 
Соработка и советодавна работа со родителите на учениците: 
Аналитичко- истражувачка работа: 
Учество во стручно усовршување на наставниците: 
Учество во работата на стручните органи: 
Соработка со стручни институции: 
Индивидуално стручно усовршување: 
Водење и подготовка на документација 

 
 

ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА 
УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 

2017/2018 година 
подрачје на работа содржина на работата  време на 

извршување 
соработници 

РАБОТА ПОВРЗАНА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА РАБОТАТА НА 
 УЧИЛИШТЕТО  
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
• Изработка на  
  годишниот план и 
  програма на  
  психологот 
• Учество во изработка 
  на годишната 
  програма на училиштето 
• Учество во организација и прием на ученици 
   од прва година на првиот училишен ден   
• Изготвување на статистички извештаи 
   за крајот на учебната 2016/2017 и   
   почетокот на новата учебна 2017/2018 г.  
   за потребите на Заводот за Статистика 
• Изготвување на податоци за ученици кои се  
  вклучени во проектот Условен паричен  
  надоместок 
 
• Соработка во подготовките 
   и изготвување на извештаи од  класните и 
   одделенските совети 

 
 
август   
 
 
 
август 
 
септември 
 
август и 
сптември 
 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година  
ноември, 
јануари, март 
и јуни  

 
 
 
 
 
Педагог 
дефектолог 
Директор 
Педагог 
дефектолог 
 
Педагог 
Директор 
 
 
Педагог 
 
 
 
Педагог 

 
 
 
 
 
 

ВКЛУЧЕНОСТ ВО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
УПИСИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 
• Организација околу   
  уписите во училиштето 
 

 
 
јуни, јули и  
август 

 
 
Педагог, 
сменоводител, 
секретар, 
директор 

 
 
 

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДАВАЊА И 
ИЗРАБОТКА НА ПИШАНИ МАТЕРИЈАЛИ 
• Изработка на анкети за 
  ученици, наставници и   
  родители (по потреба) 
• Подготовка на пишани  
  материјали за Наставнички 
  совети 
 

 
 
во текот на 
целата 
година 
 
во текот на 
целата 
учебна 

 
 
 
 
 
 
Педагог 
 
Педагог, 
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• Изработка на извештаи за  
  тековната учебна година 

година 
јуни, јули, 
август 

раководители 
на класи 

ЗАШТИТА НА 
МЕНТАЛНОТО 
ЗДРАВЈЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ И 
ПОДОБРУВАЊЕ 
НА КВАЛИТЕТОТ 
НА ЖИВЕЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 
превентивна работа 
• Теми поврзани со адолесценцијата, 
  алкохолизам, наркоманија, ХИВ- 
  Сида, полово преносливи болести 
 
советодавна работа 
• Индивидуални разговори и  
  советувања со учениците за лични, 
  училишни или семејни проблеми 
• Пружање на помош во решавање  
   на емоционални, социјални и здравствени 
   проблеми на учениците 
• Прифаќање и пружање на помош на ученици 
   Кои потешко се адаптираат во училиштето  
  ( особено оние ученици кои доаѓаат од други  
   Градови во Р.М.) 
следење на учениците 
• Ученици од I година 
• Ученици со повеќе изостаноци  
• Ученици со посебни потреби  
• Учество во организирање на  
  хуманитарни акции 
СОРАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 
• Упатување на наставниците и 
  класните раководители за  
  специфичниот адолесцентен  
  период на учениците низ  
  индивидуални раговори 
 
• советодавен разговор за      
  специфичностите и договор за 
  третманот на поедини ученици 
 
• соработка и помош на класните  
  раководители во водење на  
  класовите и класните совети  
 
• Советодавна работа и давање на стручна  
  помош на наставниците во решавање на 
  индивидуални проблеми со учениците 
 
• Помош во подготовка за водење на класни  
   часови ( особено со теми од наставната  
   програма за образование за животни   
   вештини) 
 
• Соработка со раководители на оддели при  
  изготвување на распоред за полагање на  
  годишни испити 
 
• Изготвување на распореди за полагање на 
  поправни и вонредни испити 

 
 
во текот 
на целата 
учебна  
година 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 
во текот на 
целата 
година 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 
 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
октомври, 
декември, 
февруари, 
април, јуни, 
август 

 
 
Црвен крст на 
град Скопје, 
Невладини 
организации 
 
Педагог 
Дефектолог 
 
Педагог 
дефектолог 
 
 
Педагог 
дефектолог 
 
 
 
Педагог 
дефектолог 
 
 
 
Педагог,  
дефектолог 
наставници 
 
Педагог,  
Дефектолог, 
класни 
раководители, 
предметни 
наставници, 
директор 
 
 
 
класни 
раководители, 
педагог 
директор 
 
педагог 
класни 
раководители  
 
 
 
педагог, 
класни 
раководители 
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СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 
• Соработка со родители на ученици 
  кои имаат тешкотии ( во учењето,  
  здравствени проблеми, социјални  
  потешкотии, потешкотии во  
  однесувањето, зачестено и  
  неоправдано изостанување од  
  настава) 
• Соработка со Советот на родители 
• Организирање и изведување на советување    
   на  родители за ученици со повеќе   
   изостаноци и негативни оценки  

 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 

 
 
Педагог 
Дефектолог 
 
 
 
 
 
Педагог  
 
Педагог 
Дефектолог 

УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ВОСПИТНО- 
ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА 
 
 
 
 
 

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА И 
ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
• Анализа на работата на I и II  
  полугодие 
• Обработка, интерпретација и  
  извештај на резултатите од  
  анализата од класните и одделенските совети 
• Посета на часови  

 
 
 
Јануари, 
февруари и 
јуни 
 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 

 
 
 
Педагог 
 
Педагог 
 
 
 

СТРУЧНО 
УСОВРШУВАЊЕ 
 

ИНДИВИДУАЛНО 
• следење на стручна литература и  
  Списанија 

во текот на 
целата 
учебна 
година 

 
 

 КОЛЕКТИВНО 
• Стручни семинари во 
  организација на МОН 
• Стручни семинари во  
  организација на други релевантни 
  институции или невладини  
  организации 

 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година 
 

 
 
 

СОРАБОТКА СО 
ОПШТЕСТВЕНИ 
ИНСТИТУЦИИ 
 

• Соработка со ученички домови 
• Соработка со центарот за Социјални работи 
• Соработка со културни установи 
• соработка со Министерство за образование и 
  наука на Р.М. 
• Соработка со Бирото за развој  
   на  образованието на Р.М.  
• Соработка со Државен испитен центар 
• Соработка со службата за малолетничка  
  деликвенција при МВР 
• соработка со Завод за медицинска заштита 
• Соработка со средните и основните  
   училишта како и со детските градинки во  
   Скопје и музичките училишта во Р.М. 
 

во текот на 
целата 
година 
по потреба 
во текот на 
целата 
година 
 
во текот на 
целата 
година 
 
по потреба 
во текот на 
целата  
учебна 
година 

Воспитувачи 
Социјални 
работници 
 
 
Советници 
 
 
Инспектори 
 
Медицински 
лица 
 
 

ОСТАНАТИ 
РАБОТИ 
 

• водење на документација 
• Водење на дневник за работа  
• соработка со директорот,  
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   секретарот и сменоводителот во 
  училиштето 
• соработка со педагогот и  
  библиотекарот во училиштето 
• одговори на дописи и писма до  
  соодветни институции 

во текот на 
целата 
година 
 

                                                                                                 
 
 

   психолог 
Мануела Митревска Ристовска 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 
ГОДИНА 

 
Програмски подрачја за работа 
 

1. Работа со ученици 
 Поддршка на учениците во учењето 

 Следење и поддршка на развојот на учениците  

 Професионална и кариерна ориентација на учениците 
2.  Работа со наставници 

 Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и 
самоевалуацијата 

 Поддршка на наставниците за работа со учениците 

 3. Работа со родители 

 Индивидуални и групни советувања со родителите 

 Соработка со локалната заедница 
4. Соработка со заедницата 

 Соработка со локалната заедница 
5. Професионален развој и професионална соработка 

 Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 
6. Аналитичко-истражувачка работа 

 Истражување во воспитно-образовната работа 

 Училишна структура, организација и клима 

 Училишна структура и организација 

 Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 
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ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА 
УЧИЛИШНИОТ ДЕФЕКТОЛОГ ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 

2017/2018 година 
 

Подрачје на 
активност 

Содржини за работа Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

 
 
 
 

Изработка на сопствена 
Годишна програма за 
работа 

Дефектолог Август 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Учество во изработка на 
Годишната програма на 
училиштетo 

Стручна служба 
Директор 
 

Август 2017 

 Изработка на сопствена 
Месечна програма за 
работа 

Дефектолог Август 2017 

Работа со 
ученици 

Дефектолошка 
дијагностика на учениците 
со ПОП 
со цел да се направи 
проценка на 
индивидуалните можности 
и способности 
 

Стручна служба 
Наставници 
Родители 
 

Септември-
октомври 2017 

Опсервација на часови во 
паралелките со цел 
детектирање на ученици со 
ПОП 

Наставници Септември-
октомври 2017 

 Развој на социјални 
вештини и комуникација 

Дефектолог  По потреба 

 Вежби за надминување на 
дискалкулија,дислексија, 
дисграфија 

Дефектолог По потреба 

Давање на 
соодветна 
поддршка и 
следење на 
напредокот на 
учениците со 
ПОП 

Помош на ученикот кој 
започнува да се вклучува 
во 
редовниот клас  за да се 
адаптира во средината 

Наставници, 
Стручна служба 

Септември-
октомври 2017 
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 Подготовка на учениците 
во класот за прифаќање на 
ученикот 
кој треба да се вклучи во 
наставата 

Наставници, 
стручна служба 

Септември-
октомври 2017 

 Водење досие за секој 
ученик со  
ПОП 

Наставници, 
стручна служба 

Континуирано  

 Изработка на 
индивидуални образовни 
програми за 
учениците со посебни 
образовни потреби (ПОП) 

Наставници, 
стручна служба 

Август-септември 
2017 

 Учествува и врши ревизии 
на ИОП 

 Ноември-
Декември 2017, 
Мај-Јуни 2018 

Професионална и 
кариерна 
ориентација на 
учениците 

Дефектологот врши 
индивидуално и групно 
советување со учениците 
со ПОП за права на избор 
за понатамошно 
образование   

Дефектолог 

Стручна служба 

Мај 2018 

 Следење,  анализирање и 
евалуација на 
напредувањето на 
учениците со ПОП 
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 Соработка со соодветните 
високошколски 
институции за 
професионална помош и 
консултација 

 
 

  

 Соработка со стручните 
служби во училиштето, 
надлежните институции 
(МОН и БРО), 
меѓународни асоцијации и 
организации, невладиниот 
сектор, општината 

  

 

 

 

Советодавно-
консултативна 
работа со 
наставници  

Инструктивно-советодавна 
работа со наставниците на 
учениците со ПОП 

Наставници Континуирано  

 Давање насоки за 
неопходните модификации 
и адаптации во наставата 

Дефектолог 
Наставници 

Континуирано 

 Давање насоки (групни 
или индивидуални 
консултации) за 
документирање на 
постигнувањата на 
учениците со ПОП 

Дефектолог 
Наставници 

Континуирано 

 Стручна помош на 
наставниците преку обуки 
за идентификување на 
учениците со ПОП и 
развивање стратегии  за 
работа со нив 

  

 Специфична методичка 
помош по одделни 
образовни дисциплини 

Наставници Континуирано  

 Планирање стратегии за 
оценување на знаењето на 
учениците со ПОП 

Наставници, 
стручна служба 

Континуирано  
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Работа со 
родители 

Соработка со родителите 
на учениците со посебни 
образовни потреби и им 
помага да ја разберат 
состојбата на нивните деца 
и да им ја дадат потребната 
помош и поддршка 

 

Родители 

Ученици 

 

Континуирано  

    

 Поттикнување и 
организирање присуството 
на                           
родителите на учениците 
со ПОП во училиштето 

Родители 

Наставници 

Ученици 

 

Континуирано 

 
 
 

 Редовно информирање на   
родителите за 
напредувањето на нивните 
децa 

 
 

Родители 

Наставници 

Ученици 

 

Континуирано  

 
 
 
 

 Ги информира родителите 
на децата со ПОП за 
нивните права, обврски и 
помош кои можат да ги 
добијат и ги упатува до 
релевантни институции за 
помош 

Дефектолог Континуирано 

 

 

 

Соработка со 
заедницата 

Ги поврзува 
карактеристиките на 
учениците со 
формите на 
практична настава 

Дефектолог По потреба 

Соработка со Соработка со 
здравствени 

 Континуирано  
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други институции установи и 
институции во 
полето на раното 
откривање,  
дијагностиката и 
третманот на 
учениците со ПОП 

 Соработка со 
стручните служби во 
училиштето, 
надлежните 
институции (МОН и 
БРО), меѓународни 
асоцијации и 
организации, 
невладиниот 
сектор,општината 

 Континуирано  

 Соработка со Сојуз 
за дефектолози 

 Континуирано 

Професионално 
усовршување на 
дефектологот 

Посета на 
обуки,конференции 
кои ќе бидат 
предвидени во текот 
на учебната 
2017/2018 година 

 По потреба 

 Вршење на 
дисеминации на 
стручни активи на 
предметна настава на 
различни теми кои се 
поврзани со 
учениците со ПОП 

 Континуирано 

Аналитичко 
истражувачка 
работа 

Спроведува акциски 
истражувања за 
подобрување на 
наставата 

Дефектолог 
Стручна служба 

По потреба 

Училишна 
структура и 
организација 

Периодично ја следи 
изработката на 
евиденцијата и 
документацијата на 
учениците со ПОП 

Дефектолог Континуирано 

 Се грижи за 
соодветна 
вклученост на 

Дефектолог Континуирано 
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учениците со ПОП 
во активностите на 
ученичките заедници 
(Им помага на 
ученичките заедници 
да ги прифатат 
учениците со ПОП) 

              

                                                                                                                  Дефектолог  

               Билјана Чулев 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ИНКЛУЗИВНИОТ 
ТИМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 

Задача Активност Време Носител 
Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

Да ги 
идентификуваме 
децата со ПОП 

 
 

Опсервација и разговори 
со децата со ПОП 

Септември-
Октомври 

Инклузивен 
тим 

Навремено 
идентификувани 
децата со ПОП 

Инклузивен 
тим 

 
Да разговараме со 

родителите на 
децата со ПОП 

Разговор со децата со 
ПОП 

Август -
Септември 

Инклузивен 
тим 

Поддршка на 
родителите на 
децате со ПОП 

Инклузивен 
тим 

 
Да им дадеме 
инструкции на 

наставниците за 
карактеристиките 
на учениците со 

ПОП кои се 
запишани во оваа 

учебна година 

Инструктивна работа 
преку разговор, 

прирачници 

Септември-
Октомври 

Инклузивен 
тим 

Навремено и 
соодветно 

упатување на 
наставниците,за

познавање со 
потребите и 

карактеристикит
е на децата со 

ПОП 

Инклузивен 
тим 

 
Да ги процениме 
способностите на 

учениците со ПОП 
со цел да 

изработиме ИОП 

Опсервација, следење, 
разговори 

Септември-
Октомври 

Наставници
Инклузивен 

тим 
Родители 

Навремено 
проценување на 
способностите 

на децата со 
ПОП со цел да 
се подготви  и 
изработи ИОП 

 
Инклузивен 
тим 

Да изградиме 
стратегии за учење 

со примена на 
диференциран 

пристап 

Работилници за обука на 
наставниците за 

примена на 
диференциран пристап 

Октомври 
Инклузивен 

тим 
Наставници

Формирање на 
соодветни 

стратегии за 
учење кај децата 
со ПОП кои ќе 

бидат применети 
на 

диференциран 
начин 

Инклузивен 
тим 

Наставници 

Да направиме 
ревизија на ИОП 

Направен увид во 
реалзицација на целите 

од ИОП 
Ноември 

Инклузивен 
тим 

Наставници

Целите кои се 
планирани со 

ИОП реално да 
се остварени 

Инклузивен 
тим 

Наставници 

Да ги процениме 
ефектите на ИОП-
оценување (микро 
сумативна описна 
оценка) 

Примена на соодветни 
искази во описот на 

постигањата на 
учениците со ПОП 

Декември-
Јануари 

Инклузивен 
тим 

Наставници

Објективна 
проценка на 

напредокот во 
учењето на ПОП 

Инклузивен 
тим 

Наставници 

Да изработиме  
ИОП за II 
полугодие 

Изработување на ИОП 
за II полугодие 

Февруари 

Инклузивен 
тим 

Наставници
Родители 

Остварување на 
предвидените 
цели со ИОП 

Инклузивен 
тим 

Наставници 
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Изработил: 

Инклузивен тим на ДМБУЦ “Илија  Николовски Луј” -  Скопје 

-Јован Бицевски, директор 

-Биљана Чулев, дефектолог 

-Мануела Митревска-Ристовска, психолог 

-Магдалена Костова, педагог 

-Љиља Трајковска, наставник по МТЗ 

-Елка Селева-Јанкова, наставник по естетика и педагогија 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стручни 
лица 

Да ги следиме  
децата со ПОП и 
инструктивни 
работилници со 
наставници и 
родители 

Следење, разговори и 
работилници  

Март 
Инклузивен 

тим 
 

Напредок во 
учењето и 

реален пристап и 
адекватна 

помош од страна 
на родителите 

Инклузивен 
тим 

 

Да направиме 
ревизија на ИОП 

Направен увид во 
реалзицација на целите 

од ИОП 
Мај-Јуни 

Инклузивен 
тим 

Наставници
Родители 

Целите кои се 
планирани со 

ИОП реално да 
се остварени 

Инклузивен 
тим 

Наставници 

Да ги процениме 
ефектите од 
севкупните работи 

Евалуација на работата 
на инклузивниот тим  

Јуни 
Инклузивен 

тим 

Дефинирање на 
следните чекори 
и активности на 
инклузивниот 

тим 

Инклузивен 
тим 

Организирање на 
отворени часови 
во училница во 
која што има деца 
со ПОП 

Следење на 
адаптацијата,климата во 
класот и напредокот на 

учењето 

Континуира
но 

Инклузивен 
тим 

Наставници

Размена на 
искуства и 
примена на 

интерактивни 
методи,пристапи 

на работа 

Инклузивен 
тим 

Стручен 
актив на 

наставници 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНАТА БИБЛИОТЕКА 
 

                Една од целите и задачите на образовниот процес е оспособување   на  учениците  
за самостојна работа, истражување и самообразование .За  остварување   на  овие  цели  и  задачи  
неопходно  е  учениците  да  ги  научиме  да  учат,  како  самостојно  да користат  извори  на 
 знаења, да користата книги, лектири , да  консултираат  речници, енциклопедии,   лексикони  и  
друг  информативен  материјал  достапен  во библиотеката како пишанa содржина или најдени 
преку  информативната  технологија  како  што  е  Интернетот. 
Според тоа  училишната библиотека ќе даде свој соодветен  придонес  во  согласност  со 
 Годишната  програма за работа  на  Училиштето .Тоа значи дека работата на училишната 
библиотека е тесно поврзана со формите и начинот на работа и  реализација на наставните 
планови и програми од училиштето и секој наставен предмет  пооделно, претставува интегрален 
дел на целокупниот наставен процес и претставува место за информативна, образовна-воспитна и 
културна работа на училиштето т.е нејзините посетители. Библиотеката е место за проширување 
на знаењата каде учениците ќе ги најдата одговорите на многубројните прашања од изучувањето и 
напредувањето во својата струка. 
Библиотеката има за задача книгата и другите информативни извори да ги направи пристапни за 
учениците и вработените , да развие свест за значењето на книгата и информациите  кои им се 
достапни во библиотеката а се потребни за наставните содржини, да го зголемува интересот за 
посетеност на библиотеката. 
 
Училишниот библиотекар : 
 
-собира,средува, стручно обработува и дава на користење библиотечен материјал потребен на 
учениците и наставниот кадар, 
- води евиденција на позајмување и враќање на библиотечниот материјал (ноти, стручни книги, 
лектири), 
- дава насоки за користење на компјутерите т.е. интернетот во библиотеката и води евиденција за 
нивно користење, 
- дава сугестии за набавка на стручна литература,нотен материјал, белетристика, ученички 
лектири, списанија весници и слично, според потребите и можностите на училиштето, 
- редовно информира за новонабавените книги и друг материјал, како и новите содржини  во 
библиотеката, 
- изготвува информации и други поучни и информативни содржини за на огласна табла во 
библиотеката, 
- известува за манифестации поврзани со книгата и другите потребни материјали за наставата, 
- соработува со наставниот кадар и стручната служба со кои се реализираат одредени содржини од 
наставниот план и програма на училиштето, 
- учествува во изборот на  книги за награда на истакнати и одлични ученици, 
- води грижа за редот и дисциплината во библиотеката,  
- дава статистички податоци за состојбата на библиотеката, 
- се грижи за книжниот фонд, врши заштита, лепење и средување на оштетените примероци, 
- соработува со издавачки куќи и други библиотеки, 
- соработува со МОН 
работно време 20 часа неделно 

Обврски неделно часови 
средување и подготовка на просторијата  1 
евиденција за издавање книги 5 
евиденција за вратени книги и средување 5 
обврски за бесплатни учебници 3 
обврски  како секретар на УМК 3 
евиденција за користење на компјутерите 2 
соработка и друго 1 

Вкупно 20 
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ОРИЕНТАЦИОНЕН ПЛАН ПО МЕСЕЦИ 

Септември-Октомври 
 
-информирање на учениците од прва година за начинот на работа и функционирање на 
училишната библиотека, 
-потсетување на учениците од 2,3 и 4 година за враќање на позајмените лектири, учебници и 
нотен материјал, 
-договор со предметни наставници за потребите од библиотека во тековната наставна година, 
-средување на книги-лектири и нотен материјал по летниот распуст, 
-одбележување на 8 септември 
-тековна и редовна работа во библиотека(изнајмување, враќање, средување, заведување, 
известување,и друго) 
-соработка за изготвување на годишна програма на училиштето 
-активности како секретар на матура 
-прием, евендитирање и поделба на бесплатни учебници  
-стручно усовршување 
-разговор за соработки со други институции? 
-одбележување на 23 октомври  
-одбележување на патронатот на училиштето 
-работа од културно и јавно значење 
 
Ноември-Декември 
 
-план за изработка на нов електронски каталог за нототека 
-тековна и редовна работа во библиотека (изнајмување, враќање, средување, заведување, 
известување и друго) 
-работа со ученици за избор на нотен материјал од библиотека и на интернет 
-лепење и средување на оштетени книги и нотен материјал 
-потсетување на учениците од 4 година за навремено враќање на задолжените работи 
-запознавање на учениците со новините во библиотека-електронски адреси и друго 
-помош и сугестии за стручна литература на учениците матуранти за изработка на матурските 
проектни задачи 
-насоки за користење на интернетот во библиотека 
-одбележување на 8 декември 
-потсетување на учениците и вработените за навремено враќање на позајмените материјали од 
библиотека 
-средување на огласна табла 
-работа од културно и јавно значење 
-активности за матура и со матуранти 
 
Јануари -Февруари 
 
-подготовка за работа во второ полугодие 
-попис на стари долгови  и опомена за враќање на истите 
-тековна и редовна работа во библиотека (изнајмување, враќање, средување, заведување, 
известување и друго) 
-работа со ученици за избор на нотен материјал од библиотека и на интернет 
-работка на нов каталог 
-работа од културно и јавно значење 
-помош и сугестии за стручна литература на учениците матуранти за изработка на матурските 
проектни задачи 
-состојба на фондот и користењето на библиотека на крај од 2017 г. 
-активности за матура и со матуранти 
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Март-Април 
 
-тековна и редовна работа во библиотека (изнајмување, враќање, средување, заведување, 
известување и друго) 
-работа на нов каталог 
-одбележување на 8 март 
-одбележување на денот на екологија 
-потсетување на учениците и вработените за навремено враќање на позајмените материјали од 
библиотека 
-известување за посета на саем за книга 
-активности за матура и со матуранти 
 
Мај-Јуни 
 
-известување за матуранти за враќање на сите задолжени работи од библиотека 
-тековна и редовна работа во библиотека (изнајмување, враќање, средување, заведување, 
известување и друго) 
-насоки за враќање на бесплатни учебници за предметни професори 
-одбележување на 2 мај 
-одбележување на 24 мај 
-избор на книги за одлични ученици со стручна служба-по потреба 
-работа со ученици за избор на нотен материјал од библиотека и на интернет 
-потсетување на учениците и вработените за навремено враќање на позајмените материјали од 
библиотека од оваа учебна годин 
-насоки за позајмување на  материјали за летниот период 
-завршување на нов каталог 
-собирање на бесплатни учебници и нивно евиндетирање 
-активности за матура и со матуранти 
 
Јули-Август 
 
-средување на библиотекарскиот материјал по завршување на учебната година 
-подготовка за наредна учебна година 
-попис на невратени материјали 
-активности за матура и со матуранти 
-прием на бесплатни учебници и нивно евиндетирање 
 
 
 
                                                                                                              Библиотекар: Љиља Тарјковска 
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Ориентационен план за организација на матурски испити на Секретар на УМК 

Љиља Трајковска 
Септември 
Извештај од спроведени матурски испити 
Консултации и соработка со ДИЦ 
Консултативни средби на УМК 
Насоки на нова генерација за матурски испити- вид на матура (државна и училишна) 
Избор на Училишна матурска комисоја за тековната учебна година 
Октомври 
Насоки за матурски испити- вид на матура (државна и училишна)-огласна табла 
Насоки за избор на предмет и тема-наслов за матурска проектна задача 
Ноември 
Консултативни средби на УМК 
Дополнителни насоки за избор на тема за матурска проектна задача 
Предавање на темите-насловите од страна на учениците за евиденција  
Консултации со ДИЦ 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Декември 
Насоки за избор на вид на матура-државна/училишна –огласна табла 
Консултации со ДИЦ 
Електронско пријавување за државна матура 
Јануари 
Консултации и соработка со ДИЦ  
Електронско пријавување за државна матура 
Февруари 
Консултации и соработка со ДИЦ 
Март 
Консултативни средби на УМК 
Насоки за начинот на предавање на матурските проектни задачи 
Консултации и соработка со ДИЦ 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Април 
Организирање и реализирање на матурски испит –проектна задача  
Консултации и соработка со ДИЦ 
Истакнување на резултати од матурски испит –проектна задача 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Мај 
Организирање и спроведување на  матурски испити во јунски испитен рок 
Консултации и соработка со ДИЦ 
Консултативни средби на УМК 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Јуни 
Организирање и спроведување на  матурски испити во јунски испитен рок-екстерни и интерни 
Консултации и соработка со ДИЦ 
Истакнување на резултати од интерни испити 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Јули 
Првични резултати од екстерни предмети 
Приговори и конечни резулатати 
Доделување на дипломи 
Консултации и соработка со ДИЦ 
Подготовки,пријавувања на матурски испити за августовски испитен рок 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Август 
Организирање и спроведување на матурски испити во августовски испитен рок 
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Консултации и соработка со ДИЦ 
Подготовка на извештај од спроведени матурски испити-јуни/август 
Известувања на огласна табла за матуранти 
Доделување на дипломи 

Секретар на  училишна матурска комисија  
Љиља Трајковска 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СМЕНОВОДИТЕЛОТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 
ГОДИНА 

 

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА 
 

1.Учество во изработка на годишната програма  за работа на Училиштето 
2.Учество во реализацијата на содржината на воспитно-образовната работа  (соработка со 

наставници, класни раководители и други учесници во образовната работа) 
3.Учество во изготвување на сите потребни извештаи и листи за упис на ученици во средно и 

основно образование 
4.Работа со ученици (поединечно, групно и колективно) 
5.Соработка и советодавна работа со родителите на учениците 
6.Водење на педагошка и друга административна евиденција и документација 
7.Грижа за редот и дисциплината во Училиштето за време на наставата 
8.Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата 
9.Други работи 

 работа со стручни органи 
 соработка со образовни институции во општествената средина 
 индивидуално стручно усовршување 
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СМЕНОВОДИТЕЛОТ ПО МЕСЕЦИ 
 

Август  
 Изработка на годишен план и програма за работа на сменоводителот за учебната 2017/2018 

година; 
 Изготвување годишна програма за работа на Училиштето во учебната 2017/2018 година; 
 Изготвување извештај за запишани ученици во августовскиот уписен рок во прва година за 

учебната 2017/2018 година; 
 Утврдување на подготвеноста за почетокот на новата учебна година; 
 Координирање и учество во спроведувањето на поправните, редовните и завршните 

испити; 
 Поделба на документи и формирање паралелки на запишани ученици во прва година на 

раководителите на паралелките; 
 Соработка со раководителите на паралелките; 
 Давање на упатства за водење на педагошка евиденција и документација; 
 Учество во Еко – одбор и програма "Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата; 
 Внесување податоци за ученици и професори во ЕМИС-едневник 

Септември 
 Учество во изработката на годишната програма во Училиштето;  
 Соработка со класни раководители; 
 Соработка со ученици и нивните родители; 
 Прибирање и обработка на податоци поврзани со почетокот на учебната година; 
 Договор за изедначена примена на правилата за редовност на наставата,изрекување на 

педагошко дисциплински мерки;  
 Организирање на еднодневна ексурзија; 
 Делење на бесплатни ученички билети на учениците од сите години; 
 Давање упатства за водење на педагошка евиденција и документација; 
 Внесување податоци за ученици и професори во ЕМИС-едневник  
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
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Октомври 
 Следење на развој и прилагодување на ученици од прва година; 
 Соработка и советодавна работа со родители; 
 Следење на редовноста на учениците и превземање на активности за оние кои изостануваат 

од настава; 
 Идентификација на учениците со тешкотии и пречки во развојот на кои треба да им се даде 

соодветна помош; 
 Консултативни состаноци со раководителите на паралелките и решавање на тековните 

проблеми во наставата; 
 Советодавна работа со учениците кои треба да полагаат диференцијални испити; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Соработка со Министерство за образование и наука на Р.Македонија; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Ноември 

 Подготовка за посета на часови во соработка со директорот; 
 Индивидуални стручни педагошки разговори за посетените часови со наставниците за 

констатираната состојба; 
 Анализа на успехот и поведението на учениците за првото тромесечие од учебната година; 
 Разговори со заедниците на паралелките, родителите, учениците кои се казнети со 

педагошки мерки; 
 Предавања за унапредување на здравјето на учениците во соработка со предавачи поканети 

од соодветни организации одобрени од Министерство за образование и наука на 
Р.Македонија; 

 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Декември 

 Разговор со родители и ученици кои покажале негативен успех по поголем број предмети; 
 Разговори со раководителите на паралелките за водење на педагошка документација; 
 Учество во подготовките и организирањето на новогодишните празници; 
 Работа во стручни органи; 
 Разгледување на квалитетот на наставата и воведување на посовршени методи на 

реализација на истата; 
 Увид во оценувањето на учениците; 
 Анализа на успехот и поведението на учениците за второто тромесечие од учебната година; 
 Тековни работи; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Јануари 

 Соработка со стручни институции; 
 Увид во дневници на паралелка; 
 Извештај за успехот и поведението во првото полугодие; 
 Организирање на родителски состаноци за соопштување на успехот и поведението на 

крајот од првото полугодие; 
 Планирање на редовни и вонредни испити; 
 Подготовка за почетокот на второто полугодие; 
 Индивидуално стручно усовршување; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето. 

Февруари 
 Учество во работата на стручните активи; 
 Советодавна работа со ученици кои покажале слаб успех и незадоволително поведение; 
 Подготовка за изведување на  еднодневна зимска екскурзија; 
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 Советодавна помош на наставниците по однос кон работата; 
 Запознавање на учениците од завршната година со правилникот за полагање завршен 

испит; 
 Работа во стручни органи; 
 Организирање на состаноци со раководителите на паралелките и претставниците на 

класните заедници за подобрување на успехот на оние ученици кои покажале послаб успех 
на крајот од првото полугодие; 

 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Март 

 Советодавна работа со учениците, по потреба и родителите; 
 Тема за класен час: "Борба против болестите на зависност, пушење, дрога и алкохолизам". 
 Учество во активностите за одржување на родителски средби; 
 Увид во дневниците на паралелките; 
 Индивидуално стручно усовршување; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Април 

 Одржување на совети на паралелки за третото тромесечие со разгледување на успехот и 
поведението; 

 Родителски состаноци за соопштување на успехот и поведението; 
 Давање на упатства за водење на педагошка евиденција и документација; 
 Учество во активностите околу подготовките за полагање на завршните испити; 
 Разговор со ученици кои и понатаму покажуваат исклучително слаб успех во учењето и 

дисциплината; 
 Тековни работи; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Мај 

 Подготовка за одржување на совети на паралелки за завршните години; 
 Соработка со заедниците на паралелките на завршните години во врска со организирањето 

на матурската вечер; 
 Учество околу организација на родителските средби; 
 Учество во организирани форми за размена на искуства и заедничка работа со стручни 

органи; 
 Соработка и советодавна работа со ученици и родители; 
 Учество во подготовка и организирање на дополнителна настава; 
 Активности околу одбележувањето на Денот на Словенските просветители; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Јуни 

 Одржување на класни совети за разгледување на успехот и поведението на учениците на 
крајот на наставата 2017/2018 година; 

 Изготвување на статистички податоци и извештаи од совети на паралелките; 
 Учество и изработка на прегледи за упис во средно образование прв уписен рок-прво 

пријавување; 
 Учество и изработка на прегледи за упис во средно образование прв уписен рок-второ 

пријавување; 
 Планирање и реализација на поправните и завршните испити; 
 Учество околу изведувањето на  Училишна матура во Училиштето; 
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 Прегледување на педагошка евиденција; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето; 
 Учество во Еко – одбор и програма"Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 

образовен систем" интегрирано планирање во наставата. 
Јули 

 Програма за работа на сменоводител; 
 Тековни работи; 
 Евидентирање за отсуства на вработените во Училиштето. 

 
Сменоводител 
Наташа Христова 
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ПРОГРАМА “ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО 
МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ” 

 
ЕКО-СТАНДАРД 1. 

Изјава ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса Рационално користење на електричната и топлинската енергија. 
Цели Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во споредба со претходната 

година. 

Точки за акција 1. Замена на сите светилки со енергетско штедливи светилки.  
2. Санирање или замена на прозорците и вратите.  
3. Поставување на калориметри и тајмери за регулирање на температурата во 

зградата.  
4. План за намалена потрошувачка на изворите за греење (дрво, нафта и 

слично) - рационално користење и планирање на изворите за греење.  
5. Воведување на едносменско работење во зимскиот период (во училишта каде 

што има услови).  
6. Редовно чистење на прозорците (еднаш неделно) за максимално 

искористување на сончевата енергија.  
7. Истакнување на упатства за рационално користење на електрична и 

топлинска енергија. 
8. Назначување на одговорни лица согласно бројот на паралелки и смени во 

училиштето, односно бројот на групи во градинките за  спроведување на 
горенаведените точки на акција. 

9. Формирање на еко-патроли (група на ученици, односно деца) вклучени во 
реализација на точките на акција, кои ќе го следат, надгледуваат и 
контролираат процесот на имплементација на овие активности.  

Индикатори 1. Број на енергетско штедливи светилки во зградата.  
2. Број на санирани или заменети со нови, врати и прозорци.  
3. Број на поставени калориметри и тајмери.  
4. Изготвен план на активности за намалена потрошувачка на дрво, нафта, 

енергија и слично; според сметки и количина на набавена нафта и дрва во 
споредба со претходната година.  

5. Воведено едносменско работење во училишта каде што е тоа можно.  
6. Чисти прозорци.  
7. Број на истакнати упатства за рационално користење на електрична и 

топлинска енергија во зградата.  
8. Имиња на одговорните лица и извештај за  спроведувањето на 

горенаведените точки на акција.  
9. Листа со имиња на членовите на еко-патролата и број на спроведени акции.  

КРАЕН 
РЕЗУЛТАТ 

10% НАМАЛЕНИ СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО 
СПОРЕДБА СО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА. 

 
ЕКО-СТАНДАРД 2. 

Изјава ЗАШТЕДА НА ВОДА 
Полиса Рационално користење на водата во училиштата и градинките. 

Цели Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со претходната година. 

Точки за акција 1. Анализа на состојбата на водоводната инсталација (цевки, славини, 
казанчиња и слично). 

2. Замена и санирање на сите нефункционални чешми во зградата.  
3. Замена и санирање на старите тоалетни казанчиња со нови штедливи 

тоалетни казанчиња.  
4. Обезбедување на техничка вода за одржување на зелените површини во 

дворот со поставување на буриња или цели инсталации за собирање на 
дождовницата (оваа вода ќе се користи за наводнување на зеленилото, 
чистење на дворот и слично).  

5. Истакнување на упатства за рационално користење на водата. 
6. Назначување на одговорни лица согласно бројот на паралелки и смени во 

училиштето, односно групи во градинките за  спроведување на 
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горенавдените точки на акција.  
7. Формирање на еко-патроли (група на ученици, односно деца) вклучени во 

реализација на точките на акција, кои ќе го следат, надгледуваат и го 
контролираат процесот на имплементација на овие активности.  

Индикатори 1. Извештај од анализата на состојбата на водоводната инсталација (цевки, 
славини, казанчиња и сл.).  

2. Број на нови и санирани чешми (сензорски, автоматски, со педали и сл).  
3. Број на нови и санирани штедливи тоалетни казанчиња. Казанчиња од кои не 

истекува вода неконтролирано.  
4. Број на поставени буриња или инсталација во дворот за собирање на 

дождовницата.  
5. Број на истакнати упатства за рационално користење на водата. 
6. Имиња на одговорните лица и извештај за  спроведување на горенавдените 

точки на акција.  
7. Листа со имиња на членовите на еко-патролата и број на спроведени акции.  

КРАЕН 
РЕЗУЛТАТ 

10% НАМАЛЕНИ СМЕТКИ ЗА ВОДА ВО СПОРЕДБА СО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА. 

 
ЕКО-СТАНДАРД 3. 

Изјава ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО И 
ГРАДИНКАТА. 

Полиса Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 
Цели Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и градинката. 
Точки за акција 1. Ослободување од непотребните предмети во  зградата (скршени клупи, 

саксии, вазни, табли, стари и исушени цвеќиња и слично).  
2. Чистење на  ходниците (по секоја смена), канцеларии, училници и 

фисклутурни сали (соблекувални, санитарни јазли и слично) со различни 
крпи.  

3. Чистење на ходници, канцеларии, училници и фисклутурни сали со 
еколошки или нетоксични средства. 

4. При бојадисување на ѕидовите се користат еко-бои или бои наречени ИОС 
(испарливи органски соединенија).  

5. Разубавување на ходниците, канцелариите и училниците со цвеќиња.  
6. Истакнување на упатства за одржување на зграда и здрава средина во 

училиштето и градинката во сите простории. 
7. Назначување на одговорни лица согласно бројот на паралелки и смени во 

училиштето, односно бројот на групи во градинката за  спроведување на 
горенаведените точки на акција.  

8. Формирање на еко-патроли (група на ученици, односно деца) вклучени во 
реализација на точките на акција, кои ќе го следат, надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на имплементација на овие активности.  

Индикатори 1. Извештај за бројот на отстранети непотребни предмети во зградата.  
2. Број на означени крпи за чистење на: под, столарија, прозорци, тоалет и 

друго и посебни места на чување на крпите.  
3. Средства на кои е истакнато дека се еколошки или број на означени садови 

(шишиња, тегли и слично) со нетоксични средства за чистење. 
4. Документ (нарачка, испратница и слично) на кој јасно се гледа нарачката и 

видот на бојата.  
5. Број на добро одржани саксиски цвеќиња.  
6. Број на истакнати упатства за одржување на зградата и здрава средина во 

училиштето и градинката во сите простории. 
7. Имиња на одговорните лица и извештај за  спроведување на горенаведените 

точки на акција.  
8. Листа со имиња на членовите на еко-патролата и број на спроведени акции.  

КРАЕН 
РЕЗУЛТАТ 

ЗДРАВА И ЧИСТА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ И РАБОТЕЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО И 
ГРАДИНКАТА. 

 
ЕКО-СТАНДАРД 4. 

Изјава УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР 
Полиса Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната 

средина.  



 75

Цели Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе 
користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето и градинката. 

Точки за акција 1. Отстранување на непотребни и нефункционални предмети и растенија од 
дворот (исушени цвеќиња и дрва, скршени клупи, скршени корпи и слично).  

2. Садење на локални дрвја на секои 5м2.  
3. Садење на листопадни дрвја на соодветна локација кои во лето ќе служат 

како заштита од сонцето а во зима ќе ја пропуштаат светлината.  
4. Садење на локални цвеќиња.  
5. Оградување на дворот со жива ограда и поставување клупи.  
6. Поставување и означување на корпи за органско ѓубре, за хартија и за 

пластика.  
7. Санирање (бојадисување, врзување, лепење и слично) на оградата или замена 

на оштетената ограда со нова.  
8. Изработка на план за наводнување (систем капка по капка, собирање на 

дождовницата, распоред на денови за наводнување според зеленилото со 
користење на техничка вода и слично)  

9. Редовно чистење на дворот.  
10. Одржување на зеленилото (редовно кастрење на зеленилото и косење на 

тревата).  
11. Поставување патека до влезот на зградата.  
12. Означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во дворот 

(за место за игра, место за одмор, место каде што не треба да се гази и 
слично.  

13. Истакнување на упатства за одржување на дворот.  
14. Назначување одговорни лица согласно бројот на паралелки и смени во 

училиштето, односно бројот на групи во градинката за  спроведување на 
горенаведените точки на акција.  

15. Формирање на еко-патроли (група на ученици, односно деца) вклучени во 
реализација на точките на акција, кои ќе  го следат, надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на имплементација на овие активности. 

Индикатори 1. Извештај за бројот на отстранети непотребни предмети и растенија во 
дворот.  

2. На 5м2 засадани локални дрвја (во зависност од големината на дворот). 
3. Број на правилно засадени листопадни дрвја пред прозорците на училниците; 

засадени на соодветно растојание.  
4. Број на засадени локални цвеќиња.  
5. Ограден двор со жива ограда и број на поставени клупи. 
6. Број на поставени и означени корпи за органско ѓубре, хартија и пластика.  
7. Бојадисана или нова ограда. 
8. Изработен план на денови и часови за наводнување (посебно за летниот 

период, пролет, есен) и поставен систем за рационално наводнување и 
користење на техничка вода: систем капка по капка, собирање на 
дождовницата.  

9. Чист и уреден двор.  
10. Искосена трева, искастрени и уредени дрвја.  
11. Поставена патека од влезот на дворот до зградата.  
12. Изработени и поставени знаци во дворот.  
13. Број на истакнати упатства за одржување на дворот.  
14. Имиња на одговорните лица и извештај за  спроведување на горенаведените 

точки на акција.  
15. Листа со имиња на членовите на еко-патролата и број на спроведени акции. 

КРАЕН 
РЕЗУЛТАТ 

УРЕДЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДВОР. 
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ФОРМУЛАР ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЕКО-ОДБОР 
Учебна година 2013/2014 

 
Податоци за градинката/училиштето 

 
Градинка/Училиште ДМБУЦ “Илија Николовски - Луј” 
Општина Центар 
Адреса Црвена Скопска општина бр.4 
Директор Јован Бицевски 
Телефон 02/3115-527 
Фах 02/3119-004 
Е-пошта dmbuc.mkd@gmail.com 

 
Податоци за формираниот Еко-одбор  

 
 Име и презиме Телефон Е-пошта 
Координатор 
на Програмата 

Снежана Савоска  ssavoska@gmail.com 

Претседател на 
Еко-одбор 

Елизабета Илиевска  dmbuc.eilievska@gmail.com 
 

 
Членови на Еко-одбор: 
 
 Име и презиме Позиција Институција 
1. Јован Бицевски Директор ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” 

2. Наташа Христова Сменоводител ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”

3. Елизабета Илиевска Професор ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”

4. Даниела Калкашлиева Професор ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”

5. Вања Миладинова – Миќиќ Професор ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”

6. Марија Митревска Професор ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”

7. Снежана Савоска Професор ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”

 
 

  Изјава  
Јас, _Јован Бицевски_, директор на _ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” Скопје_со целосна 
морална и деловна одговорност изјавувам дека сите дадени податоци во овој формулар се 
точни и одобрени од страна на советот на градинката/училиштето. За сите промени во 
горенавдените податоци навремено ќе ја известиме канцеларијата на Програмата 
“Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ при 
Министерството за образование и наука. 
 
           Директор           Дата/Општина 
Јован Бицевски            
       
 
 

ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ 
ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“ 

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА 
(предметна настава) 

 
I ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда. 
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во споредба со 
претходната година. 
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Точка на акција Предмет 
Наставна 
содржина 

Одд./ 
Год. 

Време на 
реализација 

Истакнување на упатства за 
рационално  користење на 
електрична и топлинска енергија 

Информатика

Програма за 
обработка на 
текст: Работа со 
стилови 

Прва Октомври 

Истакнување на упатства за 
рационално  користење на 
електрична и топлинска енергија 

Македонски 
јазик 

Есеј на тема 
Заштеда на 
електрична енергија 

Втора Јануари 

Формирање на еко патроли 
 
 

Класен час: 
Животни 
вештини 

Заштита на 
животната средина 

Втора Ноември 

Формирање на еко патроли 
 
 

Класен час: 
Животни 
вештини 

Заштита на 
животната средина 

Четврта Октомври 

Истакнување на упатства за 
рационално  користење на 
електрична и топлинска енергија 

Италијански 
јазик 

Paure, parlare delle 
inquietudini della 
societa

Четврта Март 

Формирање на еко патроли 
 

Италијански 
јазик 

Descrivere una citta-
conversazione Трета  Септември 

Истакнување на упатства за 
рационално  користење на 
електрична и топлинска енергија 

Германски 
Јазик 

Thema: Technik ist 
Zukunft 

Втора Февруари 

9. Формирање на еко патроли Германски 
Јазик 

Thema: Technik ist 
Zukunft 

Втора Февруари 

Истакнување на упатства за 
рационално  користење на 
електрична и топлинска енергија 

Композиција Мотив: Изведба на 
мотиви 
 

Трета 
 

Декември 

Формирање на еко патроли Композиција Дводелна форма: 
Програмска музика 

Четврта Февруари 

 
II ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ВОДА 
Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор. 
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година. 

Точка на акција Предмет  Наставна 
содржина 

Одд./ 
Год. 

Време на 
реализација 

Анализа на состојбата  на 
водоводната инсталација 

информатика Програма за 
табеларни 
пресметувања: 
Вежби за користење 
на формули, 
функции и 
графикони 

прва Ноември 

Анализа на состојбата  на 
водоводната инсталација 

Македонски 
јазик 

“Пустина”  Ѓорѓи 
Абаџиев 

четврта април 

Анализа на состојбата  на 
водоводната инсталација 

Италијански 
јазик 

Vocabolario e 
abilita.Localizzare 
oggetti nello spazio

прва февруари 

Анализа на состојбата  на 
водоводната инсталација 

Германски 
Јазик 

Thema: 
Umweltschutz 

втора Октомври 

Анализа на состојбата  на 
водоводната инсталација 

Композиција Дводелна форма: 
Програмска музика 

Четврта Април 

 
III ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО 
УЧИЛИШТЕТО 
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето. 
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Точка на акција Предмет  Наставна содржина 
Одд./ 
Год. 

Време на 
реализација 

При бојадисување на ѕидовите се 
користат еко – бои   

Информа
тика 

Компјутерски мрежи 
и Интернет: 
Пребарување на 
Интернет 

прва Мај 

При бојадисување на ѕидовите се 
користат еко – бои   

Македонс
ки јазик 

Сликовитост при 
изразување 

прва Октомври 

При бојадисување на ѕидовите се 
користат еко – бои   

Италијанс
ки јазик 

Capi di abbigliamento 
Chiedere il prezzo/ parlare 
dei colori 

втора Декември 

При бојадисување на ѕидовите се 
користат еко – бои   

Германск
и јаз. 

Thema: Wohnen трета Март 

При бојадисување на ѕидовите се 
користат еко – бои   

Композиц
ија 

Мотив: Тоналитети и 
бои  
 

Трета Ноември 

 
IV ЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР 
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната 
средина. 
Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе 
користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето. 

Точка на акција Предмет  Наставна содржина Одд./ 
Год. 

Време на 
реализација 

Поставување  и означување на 
корпи за органско ѓубре, за хартија 
и за пластика  

Информа
тика 

Програмирање во C++: 
Променливи, константи 
и аритметички 
операции 

Прва Февруари 

Поставување  и означување на 
корпи за органско ѓубре, за хартија 
и за пластика  

Македонс
ки јазик 

Причини, проблеми и 
последици на 
животната состојба 

трета Март 

Поставување  и означување на 
корпи за органско ѓубре, за хартија 
и за пластика  

Италијанс
ки јазик 

Nessun problema  Parlare 
di iniziative ecologiche 

трета Мај 

Поставување  и означување на 
корпи за органско ѓубре, за хартија 
и за пластика  

Германск
и јаз. 

Thema: Umweltschutz 
Passiv Prasens 

втора Октомври 

Поставување  и означување на 
корпи за органско ѓубре, за хартија 
и за пластика  

Композиц
ија 

Мотив: Музички 
материјал и негово 
искористување 

Трета Октомври 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОДДЕЛОТ ЗА БАЛЕТ ВО 
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 
 

 
 

I. Образовен профил - класичен играч/современ играч 
1.Цели и задачи 
 
Во процесот на  развивање на наставата во одделот за Балет, а секако и унапредување на профилот 
класичен играч / модерен играч, целите и задачите се од едукативен но и од уметничко 
афирмативен карактер.  Одделот за балет при ДМБУЦ е единствена етаблирана  институција која 
професионално едуцира балетски кадри за потребите на Балетот при МОБ.  Како таква има 
државен карактер и од исклучителна важност.  Една од најважнате  задачи на Балетскиот оддел е 
реализацијата на планот и програмата по стручните предмети, но и бројните уметнички 
активности: концерти, семинари, соработки, гостувања и натпревари, со цел поголема афирмација 
и унапредување на Балетската уметност. 
 
 
2 Јавни часови, настапи, концерти 
 
- Јавни часови -2 пати во годината-декември  2017год и јуни 2018 год. 
- Годишни испити - мај / јуни 2018год. 
-Новогодишна балетска детска претстава -декември 2017-основен /среден оддел  
-Годишен концерт-мај/јуни 2018-модерна  насока МКЦ 
-Годишен концерт-јуни 2018-класичен балет-МОБ  
- Учество  на ученици од основниот и среден оддел во репертоарот на  МОБ - сезона 2017/2018 
год во рамки на традиционалната соработка со МОБ. 
-Учество  во драмски представи во рамки на соработка со театрите во Скопје и пошироко низ 
републиката 
- Учество во ТВ. емисии, трибини и сл. 
- Соработка со Детски градинки, Основни училишта и балетски студија.  
- Учество на настапи на општински/градско ниво и други манифестации –по покана 
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     3.Натпревари-класичен/модерен балeт 
 
-Државен натпревар за класичен и модерен балет-декември-Скопје 2017 година 
-Натпревар за класичен и современ балет-Х-Dance –јуни-Скопје 2018 година 
-Минијатури-натпревар за современ балет-мај-Белград 2018 година  
-Натпревар за современ балет-јуни Словенија 2018 година  
-Меѓународен натпревар  за класичен балет -јули 2018год. -Загреб-Хрватска 
-Меѓународен натпревар за класичен балет -јули 2018год.-Варна-Бугарија 
 
 
         4.Семинари-гостувања 
 
       - Семинар за класичен- ноември 2017-соработка со МОБ 
       - Семинар за класичен балет и дуетен танц-соработка со МОБ – декември 2017год. 
       - Семинар за модерен балет – март-април 2017год. 
       - Семинар за класичен и современ танц -март/април-гости од Словенија, Хрватска  USA и  
         Германија. 
       - Семинар  за класичен и модерен балет во реализација на професори од Балетскиот оддел во 
         помалите   градови низ републиката (Велес,Кавадарци,Гевгелија,Битола,Прилеп,Тетово, 
         Гостивар и Струмица) – февруари-мај-2018 год. со цел популаризирање на  
         балетската уметност,препознавање на таленти за модерен и класичен балет со акцент на 
         иден  машки балетски кадар кој е дефицитарен. 
       - Настапи,концерти,гостувања низ републиката. 
 
 
        Комисии   
 
        Комисија за поправни испити по предметите-кл.балет,модер.балет 
        репертоар,методика на балет,истор.игри,карак.игри,модер.и џез балет 
        С.Спасеновска, Е. Антонова- Петровиќ, С. Шутевска. 
 
       Комисија за вонредни испити по предметите-кл.балет.модер.балет 
       репертоар,методика на балет,истор.игри,карак.игри,модер.и џез балет 
       Л.Боневска,  Елена Антонова-Петровиќ, А.Кочовска-Начева. 
 
        Комисија за поправни испити по предметите-истор на балет,истор на мод.умртност,глума 
        Н.Битољану-Делиниколова, Драгана Босниќ,А.Кочовска-Начева. 
  
        Комисија за вонредни испити по предметите-истор на балет,истор.на уметност,глума 
        Н.Битољану,Д.Босниќ,А.Кочовска-Начева. 
                
        Комисија за проверка на дневници 
        Л.Боневска,С.Спасеновска,Л.Шутевска. 
 
        Комисија за проверка на главни книги 
        Елена Антонова –Петровиќ, Мирјана Никуљски,С.Арсова. 
                                        
 
                                                                    Раководител на оддел - Нада Битољану-Делиниколова                       
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА НАСОКАТА ЗА 
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА И ИГРА ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

 
 

. Образовен профил – традициски играч-пејач 
Насоката која го истражува македонското традиционално играње, пеење и свирење, стана дел од 
музичкото образование на Државниот музичко – балетски училишен центар „ Илија Николовски – 
Луј “ од Скопје, во учебната 2001/2002 година. Оваа уметничка способност од народното 
творештво за прв пат започнува да се изучува токму во овој училишен центар, денес во рамките на 
Насоката за традиционална музика и игра. 
 Главната цел на оваа насока е ревитализација на македонската орска, вокална и 
инструментална традиција.Во оваа насока се едуцираат ученици од средно образование во текот 
на четиригодишно изучување, истражување и зачувување на традиционалната музичка и играорна 
култура во Македонија. 
 Досегашната работа на Насоката за традиционална музика и игра е одбележана со јавни 
настапи и концерти пред домашната публика и пошироката јавност, телевизиски гостувања како и 
учество на меѓународни фестивали и турнеи во Јапонија,Србија, Хрватска, Италија, Бугарија, 
Босна и Херцеговина. 
 Голем успех професорите и учениците остварија со освоената прва награда на Државниот 
натпревар на средни училишта во Скопје 2015 и 2016 г. во категорија – оркестар на народни 
инструменти; Прва награда на Меѓународниот натпревар за камерна музика во Кавадарци 2015 и 
2016 г., Гран при на Фестивалот „ Илинденски денови “ – Битола, 2007 година; прво место на 
Фестивалот за народни игри и песни “ Весела гајда “ – Ињево 2007 год.; Фестивалот за изворна 
песна „ Долнени “ 2006 год.Насоката има добиено и бројни благодарници за хуманитарна, 
едукативна и концертна активност од повеќе институции во Македонија. Насоката реализира 
континуирана соработка со Музејот на независност и самостојност и жртвите од комунистичкиот 
режим во Скопје, со вокална програма во редовната поставка на музејот; соработка на учениците 
со Драмски театар Скопје во претставата Македонска крвава свадба; училишни работилници од 
страна на учениците по предметите Народни ора, Народно пеење и Народни инструменти 
реализирани во повеќе основни училишта во Скопје и пошироко, учество на семинари, 
телевизиски гостувања и слично. 
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Образовен профил – традициски играч-пејач 
Насоката која го истражува македонското традиционално играње, пеење и свирење, стана дел од 
музичкото образование на Државниот музичко – балетски училишен центар „ Илија Николовски – 
Луј “ од Скопје, во учебната 2001/2002 година. Оваа уметничка способност од народното 
творештво за прв пат започнува да се изучува токму во овој училишен центар, денес во рамките на 
Насоката за традиционална музика и игра. 
 Главната цел на оваа насока е ревитализација на македонската орска, вокална и 
инструментална традиција.Во оваа насока се едуцираат ученици од средно образование во текот 
на четиригодишно изучување, истражување и зачувување на традиционалната музичка и играорна 
култура во Македонија. 
 Досегашната работа на Насоката за традиционална музика и игра е одбележана со јавни 
настапи и концерти пред домашната публика и пошироката јавност, телевизиски гостувања како и 
учество на меѓународни фестивали и турнеи во Јапонија,Србија, Хрватска, Италија, Бугарија, 
Босна и Херцеговина. 
 Голем успех професорите и учениците остварија со освоената прва награда на Државниот 
натпревар на средни училишта во Скопје 2015 и 2016 г. во категорија – оркестар на народни 
инструменти; Прва награда на Меѓународниот натпревар за камерна музика во Кавадарци 2015 и 
2016 г., Гран при на Фестивалот „ Илинденски денови “ – Битола, 2007 година; прво место на 
Фестивалот за народни игри и песни “ Весела гајда “ – Ињево 2007 год.; Фестивалот за изворна 
песна „ Долнени “ 2006 год.Насоката има добиено и бројни благодарници за хуманитарна, 
едукативна и концертна активност од повеќе институции во Македонија. Насоката реализира 
континуирана соработка со Музејот на независност и самостојност и жртвите од комунистичкиот 
режим во Скопје, со вокална програма во редовната поставка на музејот; соработка на учениците 
со Драмски театар Скопје во претставата Македонска крвава свадба; училишни работилници од 
страна на учениците по предметите Народни ора, Народно пеење и Народни инструменти 
реализирани во повеќе основни училишта во Скопје и пошироко, учество на семинари, 
телевизиски гостувања и слично. 
  
 
 
 
1. КОНЦЕРТИ  И ЈАВНИ НАСТАПИ 
 
- Концерт во с.Секирниќ, Струмица – Русалиска средба  во соработка со Ансамбл 
Македонија – август 2017; 
- Целовечерен концерт во  Берово – топол културен бран – август/септември 2017 г.; 
- Хуманитарен настап за пензионери во општина Аеродром „ Мирковски“ – септември 2017 
год.;  
- Концертно учество во проектот ЕДЕК - Европски ден на Евреите, септември 2017 год.; 
режија Снежана Коневска Руси; 
- Настап во Француско училиште во Скопје на тема традиционалната музика и игра во 
Македонија – октомври 2017; 
- Хуманитарен настап во Дом за стари лица Милица- Скопје- ноември 2017 год.; 
- Хуманитарни настапи на Филозофски факултет по основ на различни поводи (секој 
последен петок во месецот)  со здружание Трето доба, Скопје- 2017-2018; 
- Целовечерен концерт во Кавадарци – февруар/март 2018 год; 
- Настап по повод чествување за децата бегалци од Егејска Македонија –Здружение на 
Сетинци и Попадинци, Лерин –  2018 год. 
- Настап по повод Јавен час на проф.Слаѓана Јовановиќ , - ДМБУЦ „ Илија Н.Луј“ – Скопје, 
декември 2017 год.; 
- Јавен час на Насоката – декември 2017 год.; 
- Настап на Денот на лицата со дијализа – Друштво „Неврон“, Скопје, Болница 8-ми 
септември – април 2018 год.; 
- Редовни настапи во Музеј на Македонската борба за самостојност и независност, Скопје, ( 
во текот на цела година предвидени се 40 вокални настапи на постојаната поставка на музејот), 
2017-2018; 
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- Годишен концерт  на големата сцена на МОБ, Скопје -  јуни 2018; 
- Шест едукативни целовечерни концерти за основни училишта во Македонија – МНТ 
2017/2018 ; 
- Презентации на активноста на насоката, во повеќе Основни училишта во Скопје во текот 
на целата година ( планирани 20 Основни училишта) – октомври – мај 2017/2018; 
- Интернационален фестивал „ ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ – целовечерен концерт, Битола – 
јули 2018; 
- Целовечерен концерт на Скопско Лето – јули/ август 2018 год. 
-Учество на Интернационален фестивал за традиционални инструменти „ Пеце Атанасовски “, 
Долнени, Прилеп – јуни 2018 год.  
 
2. ТЕРЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 
- град Битола и етнички предел Битолско Поле – април 2018 год. 
 
 
3. ГОСТИ УМЕТНИЦИ 
 - Претседател на Еврејска заедница во Скопје – тема: Македонските евреи, декември 2017 год. 
-  Костас Сивакис  –  вокален интерпретатор на народни песни од Егејска Македонија , март 2018 
год. 
-  Членови на Распеани велешани - мај 2018 год.  
 
 
 
4. СЕМИНАРИ 
 
- ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – семинар за традиционалан музика и игра,  Битола- јули 2018; 
- Работилница за изработка на традиционален инструмент – тапан , предавач: Христијан 
Николовски- февруар 2018; 
- Работилница за изработка на народни носии – октомври-март 2017/18. 
 
 
5.ФЕСТИВАЛИ  
 
 
- Интернационален фолклорен фестивал – Штипско културно лето, Штип- јуни 2018; 
- Фестивал  БРАНУВАНО ЛЕТО - ТРИ КРУШИ, Кисела Вода, Скопје – јуни 2018; 
- Интернационален фестивал ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ, Струга, јуни 2018; 
- Интернационален фолклорен фестивал- ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ , Битола- јули 2018; 
- СКОПСКО КУЛТУРНО ЛЕТО- 2018 год. 
 
6. ТУРНЕЈА 
 
- Концертна турнеја во Романија – јули/ август 2018; 
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6. АКТИВНОСТИ 
 
- Едукативни работилници  за млади ( работилници за Народни ора, Народно пеење, 
Народни инструменти и Народни носии) – октомври/ноември 2017; 
- Посета на Музеј на Македонија – етнографски музеј, Скопје, ноември и март 2017/2018 
- Посета на Кинотека на Македонија – етнографски филмови – мај 2018; 
- Посета на годишни концерти на КУД „Орце Николов“- декември 2017;  
- Посета на Старата скопска чаршија – февруари-март 2018; 
- Посета на занаетчиска  работилница за изработка на опинци и обувќи во Скопје – март 
2018; 
- Посета на Ареолошки музеј во Скопје – ноември и февруари 2017/2018год.; 
- Посета на музејот на Холокаустот – Музеј на Еврејската заедница во Македонија, Скопје 
мај 2018, 
- Изработка на ДВД етнолошки, етнокореолошки и етномузиколошки материјал од теренско 
истражување од страна на ученици во насоката- мај 2018; 
- Презентација на насоката за традиционална музика и игра во повеќе основни училишта во 
Скопје и Културно уметнички друштва од Скопје, Демир Капија, Кавадарци, Неготино. 
- Телевизиски гостувања во повеќе телевизии МРТВ, Сител, Телма, Сонце, Алфа ТВ и др. 
 
 
Предлог програмата се изведува со ученици од 1, 2, 3 и 4 година 
Предметни професори: 
 
Д-р Владимир Јаневски;  
м-р Тимко Чичаковски;  
м-р Благица Илиќ;  
м-р Стојанче Костов,  
Гордана Тасева, 
 Силвестер Проле,  
Христијан Николовски;  
Дени Синадиновски;  
Тијана Јаневска;  
Бојан Петковски 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОДДЕЛОТ ЗА МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И 
ПРАКСА И ОПШТО-ОБРАЗОВНА НАСТАВА 

 
 

 
 

Одделот за музичка теорија и пракса и општо-образовна  
 настава има за цел: 

 
 

1. Да создаде солидна професионална основа, стекната во континуитет поаѓајки од 
основите на музичката теорија  до совладување на научни дисциплини по сите стручни 
теоретски подрачја 

- солфеж (практична примена на музичкиот јазик) 
- хармонија и контрапункт ( целосен хармонски и контрапунктски јазик на научни содржини во 

хармонски строг и слободен став, со хомофоно и полифоно изразување) 
- музички форми и историја на музика ( сознавање на историскиот развиток и усвојување на 

стилските карактеристики, нивните претставници и форми на нивното творештво во 
соодветните стилски епохи) 

- музички фолклор (професионален белег и осврт на европската и македонската етнологија и 
етномузикологија 

 
2. Да создаде професионална идентификација на одделните подрачја како основа во 
примената на практичната настава, како во теоретските така и во предметите врзани со 
индивидуалната и колективната настава 

 
3. Сите научни дисциплини треба да се усвојат со научна методологија и да се совладаат 
нивните основни начела 

 
1. Активности за 2017/2018 год. 

 
- Натпревар по македонски јазик 
- Соработка со Црвен Крст; 
- натпревар по прва помош,  
- организирање крводарителна акција 
- Соработка со невладини организации 
- Образовно рандеву 
- Учество на меѓународен натпревар на хорот 
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- Учество на меѓународен натпревар „Михајло Николовски“-Битола,организиран од Здружение 
на музички теоретичари на Македонија “ ЗМТМ” 

- Учество на Државен натпревар на млади музичари 2018 организирано од Здружение на 
директори и наставници на музичките и балетските училишта на Македонија„Хармонија МБ“ 

- Учество на Државен натпревар на млади музичари 2018 организирано од Здружение   на 
музички и балетски педагози на Македонија. 

- Државен натпревар камерна музикa 
- Соработка со противпожарен сојуз 
- Воннаставни активности; 
      пријавување на конкурси за изработка на проекти, 
      учество на дебати 
-    Едукативни предавања;  
      за здравје, 
      за хигиена, 
      за здрава храна, 
      за безбедност, 
      за конфликти  
- Собирна акција, 
-  "Ние сме најдобри"во соработка со  европска унија и невладини организации. 
- Соработка со  HKU - Utrecht School of the Arts-Холандија 
- Матурска парада 
 

2. Семинари 
 
- Семинар за предметот солфеж 
- Семинар за предметот хармонија  
- Семинар за музикологија 
- Семинар за музички форми 
- Семинар за контрапункт 
- Семинар за музички фолклор 
 

3.  Работилници 
 
- Работилници по предметот; 

Историја на музика 
      Контрапункт 
      Музички фолклор 
      Композиција 
      Хармонија 
      Наука за музички форми       
      Теорија на музика 
      Солфеж 
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КОМИСИИ 
За полагање на поправни и вонредни испити по стручно теоретски предмети; 

 
1. Солфеж 

Татјана Цанева, Марина Стојанова, Весна Димчевска, 
2. Теорија на музика 

Панче Јосифов, Весна Беличанец-Диневска, Милица Василавска Калајџиеска 
3. Хармонија 

Павлина Нечевска-Јосифова, Дамјан Темков, Слободан Стојков 
4. Контрапункт и композиција 

Слаѓана Секулоска, Дамјан Темков, Елизабета Илиевска 
5. Музички форми 

Павлина Нечевска-Јосифова, Слаѓана Секулоска, Дамјан Темков 
6. Историја на музика 

Жанина Кировска-Ралева, Весна Беличанец-Диневска, Татјана Цанева 
7. Музички фолклор 

Милица Василевска Калајџиеска, Жанина Кировска-Ралева, Весна Беличанец-Диневска 
8. Диригирање и хор 

Панче Јосифов, Весна Димчевска, Ана Костовa 
9. Историја на уметност 

Надица Битољану-Делиниколова, Жанина Кировска-Ралева, Павлина Нечевска-Јосифова 
10. Оркестарска литература  

Фи Фи Ле, Панче Јосифов, Весна димчевска 
11. Познавање хорска литература 

Ана Костадиновска, Весна Димчевска, Панче Јосифов 
12. Познавање музички инструменти 

Панче Јосифов, Дамјан Темков, Слаѓана Секулоска 
13. Подготовка за водење училишни оркестри 

Елизабета Илиевска, Милица Василевска Калајџиеска, Панче Јосифов 
14. Сонологија 

Илија Јаневски , Павлина Нечевска-Јосифова, Слободан Стојков 
15. Композиција 

Слаѓана Секулоска, Дамјан Темков, Елизабета Илиевска 
16. Свирење хорска партитура 

Ана Костадиновска, Весна Димчевска, Панче Јосифов 
17. Оркестарска литература 

Фи Фи Ле, Ташко Тодоров, Ерхан Шукри 
18. Оркестар 

Фи Фи Ле, Ташко Тодоров, Ерхан Шукри 
 

КОМИСИИ 
За полагање на поправни и вонредни испити по стручно теоретски предмети на албански 

наставен јазик; 
 

За сите стручно теоретски наставни предмети по наставне план комисија 
 Каљтрина Круезиу Балаш, Бехар Весели, Арта Исмаили и Мустафа Имери 
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КОМИСИИ 
За полагање на поправни и вонредни испити по општо образовни предмети; 

 
1. Македонски јазик и литература 

Драгана Бенедети, Вањушка Миладинова Миќиќ, Марија Митровска 
2. Англиски јазик 

Ивана Симјановска, Марија Василевска, Даниела Калкашлиева,  
3. Француски јазик 

Бранкица Домика, Ивана Симјановска, Даниела Калкашлиева 
       4.  Италијански јазик 

 Марија Митровска, Бранкица Домика , Даниела Калкашлиева 
5 Германски јазик 

Даниела Калкашлиева, Ивана Симјановска, Бранкица Домика   
6. Историја 

Боби Митревски, Жанина Кировска-Ралева, Весна Беличанец Диневска 
7. Естетика 

Елка Јанкова Селева, Мануела Митревска Ристовска, Магдалена Костова 
8. Педагогија 

Магдалена Костова, Мануела Митревска Ристовска, Елка Јанкова Селева 
9. Информатика 

Снежана Проковиќ, Љиља Трајковска, Панче Јосифов 
10. Спорт и спортски активности 

Благоја Арсовски, Мануела Митревска Ристовска, Магдалена Костова 
11. Мир, толеранција и заштита 

 Љиља Трајковска, Мануела Митревска Ристовска, Магдалена Костова 
       12. Бизнис и претприемништво 
             Весна Марковска, Мануела Митревска Ристовска, Магдалена Костова 

 
 

КОМИСИИ 
За полагање на поправни и вонредни испити по општо образовни предмети на албански 

наставен јазик; 
 

1. Албански јазик и литература 
Мелехате Реџепи, Ајсел Абази, Беким Камбери 

2. Англиски јаз 
Мелехате Реџепи, Ајсел Абази, Беким Камбери 

3. Историја 
Мелехате Реџепи, Ајсел Абази, Беким Камбери 
                                                 
 
   КОМИСИИ 
За проверка на главни книги и дневници  
  
Основен оддел: Миранда Хаџиќ, Кристина Христовска, Катерина Стојановска 

            Среден оддел:   Каљтрина Круезиу, Ивана Симјановска, Боби Митревски 

 
                                                                                                            Раководител на оддел 
                                   м-р Панче Јосифов 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА  НА ОДДЕЛОТ ЗА ПИЈАНО ЗА УЧЕБНАТА 
2017/18 ГОДИНА 

 
 

 
 

1.Цел и задачи: 
При изготвувањето на годишната програма за работа на одделот за пијано за учебната 
2017/18 година, посебно при утврдувањето на конкретните обврски и задачи содржани во 
неа, земени се во предвид следните суштински определби: 

- постигнување на високо ниво во квалитетот на воспитно-образовната работа ; 
- постигнување на висок успех на учениците ; 
- посветување на посебно внимание на педагошко-методската подготвеност за реализирање на 

наставните програми ; 
- понатамошно унапредување на стручно-професионален план ; 
- објективно следење, вреднување и  оценување на воспитно-образовните резултати на секој 

ученик ; 
- понатамошна соработка на класата со сродните воспитно-образовни институции во земјата и 

надвор од неа ; 
- афирмација во јавноста преку соработка со медиумите, фондации, професионални здруженија и 

сл. 
 
       Во смисла на горенаведеното, ќе бидат превземени следните активности: 
- следење и евалуација на редовните настапи 
- колоквијален настап на средниот специјален оддел , и ревијален настап на основниот оддел 
- стручни предавања во ДМБУЦ ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ 
- семинари во ДМБУЦ ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ 
- соработка со ЕПТА, МММ, МФ 
- организација и учество на интерни, државни и меѓународни натпревари 
- концерти на учениците во ДМБУЦ и надвор од него 
- предавање на колеги. 
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- Јавни часови: секој наставник треба да одржи 2 јавни часа во текот на учебната година - еден 
во прво и еден во второ полугодие. Сите ученици се должни да настапат на овие јавни часови. 
На јавните часови се должни да настапат и сите камерни состави. 

 
2. ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА  РАБОТАТА  НА  ОДДЕЛОТ ПО ПИЈАНО ПО МЕСЕЦИ 
 
СЕПТЕМВРИ 
- распределба на ученици 
- изготвување на годишен и тематски план и програма; 
- изготвување на индивидуален распоред за работа и негово истакнување; 
- средба со родителите на учениците од средниот специјален оддел и од второ одделение од 

основниот оддел и нивно запознавање со програмата и условите за работа на истата 
- формирање комисии за поправни испити по предметот пијано за средниот оддел ( Специјал 

– проф. Д.Стојанова , проф В. Ангелова Христов, Облигат – проф. Н. Димитровска  и проф. М. 
Стојановска и ТО – проф. К. Ангеловска   и проф. Х. Видиновска ) и за основниот оддел – 
проф. Д. Иванова и  проф. А. Стојкова; 

- формирање комисија за вонредни испити – проф. Сузана Шошева Станковиќ и проф. Гордана 
Антанасијевиќ 

- формирање комисија за проверка на главни книги при внесување оценки за основниот 
оддел- проф. Д. Робе, проф. Зана Имери,  проф. С. Стефановска  формирање комисија за 
проверка на дневниците за индивидуална настава: проф. М. Јанкулоски, проф. М. Калкашлиева 

- ( мандатот на комисиите ќе трае целата учебна 2017/18 година) 
ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ 
- колоквиум (задолжителен освен за учениците од IV год.) на средниот оддел (Етида и полифона 

композиција) ; 
- ревијален настап на основниот оддел со композиција по слободен избор; 
- аудиција на средниот специјален и основниот оддел за концерт по повод патрониот празник на 

училиштето; 
- концерт по повод патрониот празник на училиштето; 
- Прв натпревар по пијано на музичките училишта на Град Скопје 
ДЕКЕМВРИ 
- разгледување на полугодишниот успех; 
- Аудиција за Новогодишен концерт на двата оддела - слободен избор; 
- Новогодишен концерт на одделот по пијано 
ЈАНУАРИ ФЕВРУАРИ 
- Колоквиум ( задолжителен освен за учениците од IV год.) со скали 
МАРТ 
- ревијален настап на основниот оддел: композиција по избор на наставникот 
АПРИЛ – МАЈ 
- колоквиум ( задолжителен освен за учениците од IV год.) за средниот оддел- Сонатен став 
- аудиција на учениците од основниот и од специјалниот оддел за годишен концерт на 

училиштето  и годишен концерт на класата; 
- Аудиција во училиштето за концерт на ученици од ДМБУЦ со Македонската филхармонија 
ЈУНИ 
- годишен концерт на одделот по пијано; 
- учество на одделот по пијано на годишниот концерт на  ДМБУЦ Илија Николовски Луј; 

 
- концерт со Македонска Филхармонија; 
- годишни испити на одделот по пијано 
ЈУЛИ 
- евалуација на работата на одделот по пијано според кодексот за работа на истиот ; 
- настапи на  ученици  на Скопско лето и други манифестации и семинари 
 
Преку целата учебна година предвидени се семинари со еминентни педагози и пијанисти. 
 
                                                                          Раководител на одделот по пијано 
                                                                      м-р    Елена Андоновска Цветковска 
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ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТАТА НА  КЛАСАТА ЗА ЖИЧАНИ И ГУДАЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ  ВО  УЧЕБНАТА  2017/2018 г. 
 
 

 
 

1. Цел и задачи : 
При изготвувањето на овогодишната програма за работа на класата по 
Гудачки  и  жичани  инструменти  особено при утврдувањето на    
конкретните  обврски  и  задачи  содржани во неа, се имаа предвид    
следните  суштински  определби: 
- постигнување на високо ниво во квалитетот на воспитно-образовната  
   работа. 
- постигнување на висок успех кај учениците 
- посветување на посебно внимание на педагошко-методската подготвеност за реализирање на 
наставните програми 
- понатамошно унапредување на стручно-професионален план 
  објективно следење, вреднување и оценување на воспитно-образовните 
  резултати на секој ученик 
- понатамошна соработка на класата со сродните воспитно-образовни 
  институции  во земјата  и  надвор од неа. 
- изградување  сопствен  уметнички израз  на  ученикот со  цел да 
  настапува  како солист или  член на оркестри и ансамбли. 
 
2. Колоквиум 
Се одржуваат четири преслушувања во текот на годината: 
- 1 преслушување: 1 скала и 2 етиди во прво тромесечие (прва половина на Ноември) (за 
матуранти само 1 скала) 
- 2 преслушување: Соната (или сонати и партити) во Февруари 
- 3 преслушување: 1 скала и 2 етиди во Март (за ученици I – III средно) 
- годишен испит: став од концерт и пиеса во Јуни 
Два колоквиуми ќе се одржат и по предметот камерна музика: првиот во средина на месец 
ноември, а вториот во месец април. 
 
3. Формирање  на групи од ученици со посебни програмски барања 
-следење и усмерување на талентираните деца од помала возраст до нивно    
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завршување на школувањето (специјалната паралелка).   
 
4. Концерти за основно и средно 
-Секој месец јавни часови 
-Јавни часови: секој наставник треба да одржи 2 јавни часа во текот на учебната година - еден во 
прво и еден во второ полугодие. Сите ученици се должни да настапат на овие јавни часови. На 
јавните часови се должни да настапат и сите камерни состави. 
 
5. План за концерти: 
За сите јавни  настапи  на ниво  на  гудачката  класа  или  училиштето ќе  се  спроведува аудиција. 
- Концерт  по повод  патрониот  празник  на  центарот-октомври 
(учество на учениците од класата) 
- Новогодишен концерт на  класата (гудачко-жичани инструменти) 
- Завршен годишен концерт на класата 
- Настапи  на  учениците  по  покани  (јубилеи, изложби, промоции) 
- Концерт со Македонска филхармонија 
- Концерти  на учениците од основното во детски градинки  во  текот на целата учебна година  
почнувајќи  од  месец  септември. 
 
6. Во зависност од финансиските можности на училиштето, учениците и професорите, 
планирани се неколку семинари со еминентни професори. 
 
7. Учество на учениците на натпревари 
- Меѓународни  натпревари  во земјата и во странство (Хасково, Бугарија, Софија, Бугарија, 
Србија, Аранѓеловац, Ниш, Сремска Митровица). 
 
8. Комисии за поправни испити 
- Виолина 
Јелена Станишиќ, Трајкова Јасна, предметен проф. 
- Виола, Виолончело и Контрабас 
Марија Кочарова, Маре Видевска, Благој Маротов 
- Гитара 
Јанко Пенов, Борче Наумоски, Владимир Чадиковски 
 
9. Комисија за прегледување на дневници 
Наташа Малиновска, Јасна Трајкова, Ерхан Шукри 
 
10. Комисија за проверка на главни книги 
Билјана Југова, Борче Наумоски, Наташа Диденко, Маре Видевска 

 
                                                                                              Раководител  на  оддел:              

Наташа Малиновска 
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ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТАТА  НА  ОДДЕЛОТ  ЗА  ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, СОЛО 

ПЕЕЊЕ, ХАРМОНИКА И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ  2017 - 2018 
 
 

 
  
 
 

1.      Цел и задачи: 
При изготвувањето на овогодишната програма за работата на одделот за дувачки инструменти, 
ударни инструменти, хармоника и соло пеење особено при утврдувањето на конкретните обврски и 
задачи содржани во неа, се имаа во предвид следните суштински определби: 
- постигнување на високо ниво и квалитет на воспитно-образовниот процес 
- постигнување на висок успех на учениците 
- понатамошно унапредување на стручно-професионален план 
- објективно следење, вреднување и  оценување на воспитно-образовните резултати на секој 
ученик 
- вовед и понатамошна доработка во областа на камерното музицирање 
- оспособување на учениците за оркестарски изведувачи и музичари солисти 
- понатамошна соработка на класата со сродните воспитно-образовни институции во земјата и    
вон неа 
 
 
 
2. Колоквиуми и испити: 
 
      Предвидени се три колоквиуми на секое тримесечие по еден, по однапред зададена програма 
пред три члена комисија и годишен испит на крај од учебната година. 
Секој  месец е предвидено по едно преслушување на учениците пред комисија со материјал од 
тековното работење, а овие записници можат да се користат како доказ за утврдената оцена на 
ученикот.Со оваа одлука се опфатени предметите: 
Инструмент ( специјал ),камерна музика,облигат(втор инструмент),прима виста. 
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3. Натпревари: 
-     Државен Натпревар Хармонија-М во март ,април,мај2018г. 
-     Натпревар по хармоника ,, KASTE FIDARDO” ИталијаСептември 2017г. 
- Меѓународен натпревар во Италија во организација на “Верди универзитет” 2018г. 
- Меѓународен натпревар -Перник 2018г. 
- Меѓународен натпревар по по дувачки инструменти Стара Загора,Р. Бугарија -  ноември 
2017г. 
- Меѓународен натпревар за дувачки  инструменти Германско- австриски конкурс, 
Бургас, Бугарија, април 2018г. 
- Меѓународен натпревар за дувачки инструменти Даворин Јенко, Белград, Р. Србија- март 
2018г. 
- Меѓународен натпревар по лимени дувачки инструменти во Нови Сад, Р. Србија; 2018г. 
- Меѓународен натпреварпо дрвени дувачки инструменти во Пожаревац, Р. Србија-2018г. 
- Меѓународен натпревар за дувачки инструменти во Италија  -  јули 2018г. 
- Саксофонијада, Смедерево - мај 2018г. 
- Меѓународен натпревар по кларинет во , Р. Романија -мај 2018г. 
- Натпревар за дувачки инструменти Љубљана, Р. Словенија -април- мај 2018г. 
- Државен натпревар – камерна музика 2018г. 
- Пинето, Италија, јуни 2018г. 
- Меѓународен натпревар за труба во Софија, Р. Бугарија - мај 2018г. 
- Маѓународен натпревар за соло-пеење во Херцег Нови -април 2018г. 
- Натпревар во Кавадарци- камерна музика- ноември 2017г. 
 
Покрај наведените натпревари учениците и професорите од дувачката класа ќе земат учество и на 
други натпревари за кои ќе добијат информации и пропозиции за учества во текот на учебната 
2016/2017 г.  
 
4. Семинари: 
Во зависност од финансиските можности на училиштето, учениците и професорите  планирани се 
повеќе семинари со еминентни професори за инструментите опфатени во  дувачката  класа, како во 
училиштето, така и посета на семинари во регионот, Европа, па и на светско ниво. 
Семинар на Славко Ковачиќ Р.Словенија-кларинет- ноември 2017 
Семинар за соло пеење - април 2018 
 
5. Јавни настапи: 
   Задолжителен е јавен час со присуство на други ученици и наставници од класата, по еден во 
двете полугодија и дебата за настапот на учениците  
 
 
 
6. Концерти: 
Во текот на учебната 2017/2018 година предвидени се следните концерт: 
- Аудиција и концерт по повод патрониот празник на училиштето  -  Октомври 
- Концерти на наши ученици од основниот оддел низ училишта и градинките во Скопје 
- Аудиција и Концерт по повод Новогодишниот концерт на класата  -  декември 
- Концерти на наши ученици низ градовите во РМ во организација на Музичка младина 
- Концерт со Македонска филхармонија 
- Настапи на телевизија за популаризација на помалку популарни инструменти. 
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7. КОМИСИИ ЗА ВОНРЕДНИ И ПОПРАВНИ  ИСПИТИ ВО ТЕКОТ НА  
    УЧЕБНАТА 2017/18г. ПО ПРЕДМЕТИТЕ: 
 
Инструмент специјал, Втор инструмент(облигат), Камерна музика, Прима виста 
 
Дрвени дувачи (кларинет,флејта,обоа,фагот и саксофон) 
 
Јованов Никола (рак.на класа и проф.по клар.) 
Тодоровска Николина (проф.по флејта ) 
Зафировиќ Горан (проф.по фагот) 
Трајаноски Владимир (проф.по саксофон) 
Пијанечки Цветан (проф.по обоа) 
 
Лимени дувачи ( труба,хорна,тромбон и туба ) 
 
Коскаров Љупчо (проф.по труба) 
Тодоров Ташко (проф.по тромбон и туба) 
Гошев Александар (проф.по хорна) 
 
Хармоника и Удирачки инструменти 
 
Каракутовска Зорица (проф.по хармоника) 
Христовски Кристијан (проф.по удир.инстр.) 
Лазова Зуица (проф.по хармоника) 
Спасовски Зоран (проф.по удир.инстр.) 
 
 
Соло пеење 
Коцевска Александра( проф.по соло пеење) 
Трпева-Арсовска Искра( проф.по соло пеење) 
Имери Мустафа ( проф.по соло пеење ) 
Донковска Светлана( проф.по соло пеење) 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ГЛАВНА КНИГА И СВЕДИТЕЛСТВА 
 
 
Трајковски Благојче 
Христовски Кристијан 
Зафировиќ Горан  
Тодоровска Николина 
 
                                                                                  РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛ 
 
                                                                                      М-р Јованов Никола 
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ВРАБОТЕНИ 
 
 Вкупно Македонци Албанци други 
број на вработени  218 184 15 15 
наставници 182 153 15 14 
стручни соработници 17 17   
административна 
служба 

6 6   

помошно-техничка 
служба 

12 11  1 

ДИРЕКТОР 1 1   
 
 
степен на образование на вработените 
Образование број на вработени 
Др 5 
Мр 68 
Високо 128 
Средно 7 
Основно 10 
 
старосна структура на вработените 
Години број на вработени 
20-30 35 
31-40 62 
41-50 79 
51- 64 42 
 
СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ 
 

Р.бр Име  Презиме Работно место/ фунција 

од
де

л
 

забелешка 

1 ЈОВАН БИЦЕВСКИ Директор    

2 НАДА 
БИТОЉАНУ-
ДЕЛИНИКОЛОВА 

раководител на одделот за балет и                       
класичен балет, карактерни игри, историја на 
уметноаст  бат  

3 НАТАША МАЛИНОВСКА 
раководител на одделот за жичани 
инструменти и   виолина г  

4 НИКОЛА ЈОВАНОВ 

раководител на одделот за дувачки 
инструменти, соло-пеење, хармоника и 
ударни инструменти и                                             
кларинет д  

5 ЕЛЕНА 
АНДОНОВСКА-
ЦВЕТКОВСКА 

раководител на одделот за пијано и                     
пијано п  

6 ПАНЧЕ ЈОСИФОВ 

раководител на одделот за музичка теорија и 
пракса и општо-образовна настава и      хор и 
хорско диригирање т  

7 МУСТАФА ИМЕРИ 

раководител за музичка настава на албански 
наставен јазик и  соло-пеење, вокална техника 
И камерна музика д  

8 ВЕСНА БЕЛИЧАНЕЦ-ДИНЕВСКА теорија на музика и историја на музика т  

9 ТАТЈАНА ЦАНЕВА солфеж т  

10 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА солфеж и диригент на хор "ПИКОЛО" т  
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11 ЖАНИНА КИРОВСКА-РАЛЕВА историја на музика т  

12 АНА КОСТАДИНОВСКА 
солфеж, познавање хорска литература и 
свирење хорски партитури т  

13 ПАВЛИНА НЕЧЕВСКА-ЈОСИФОВА хармонија и музички форми т  

14 СЛАЃАНА СЕКУЛОСКА контрапункт и композиција т  

15 МАРИНА СТОЈАНОВСКА солфеж т  

16 МИЛИЦА ВАСИЛЕВСКА 
солфеж  ПВУО,познавање музички 
инструменти и музички фолклор т  

17 СЛОБОДАНЧО СТОЈКОВ хармонија   т  

18 ДАМЈАН ТЕМКОВ хармонија т  

19 ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВСКА Композиција, ПВУО тa  

20 ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ  ткa неплатено 

21 ИЛИЈА  ЈАНЕВСКИ сонологија и народни инструменти тда  

22 ЌАЉТРИНА КРУЕЗИУ-БАЛАШ 
солфеж, диригирање, познавање хорска 
литература и познавање музички инструменти та  

23   музички фолклор, ПВУО, солфеж та  

24 БЕХАР ВЕСЕЛИ 
музички форми , свирење хорски партитури, 
хармонија и хорско пеење та  

25 АРТА ИСМАИЛИ  та породилно 

26   
контрапункт, теорија на музика, историја на 
музика и солфеж та замена 

27 ЗЛАТИЦА ПЕЈИЌ солфеж т  

28 КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА-КРСТЕВСКА солфеж т  

29 ДАНИЕЛА ВЕСИЌ солфеж т  

30 ПАВЛИНА СМИЛЕВСКА солфеж т  

31 ПАНЧЕ БУЈУКЛИЕВ Солфеж, теорија т  

32 МЕРИ ДИМИТРОВА солфеж т  

33 БЛАГИЦА АНДОНОВСКА солфеж т породилно 

34   солфеж т замена 

35 КРИСТИНА ХРИСТОВСКА солфеж т  

36 РОЗЕТА ЃОРГИЕВСКА солфеж т  

37 ДРАГАНА БЕНЕДЕТИ македонски јазик и литература т  

38 ВАЊУШКА МИЛАДИНОВА-МИЌИЌ македонски јазик и литература тa  

39 ИВАНА СИМЈАНОВСКА англиски јазик т  

40 МАРИЈА МИТРОВСКА италијански јазик тa  

41 ДАНИЕЛА КАЛКАШЛИЕВА германски јазик т  

42 БРАНКИЦА ДОМИКА француски јазик т  

43 СНЕЖАНА ПРОКОВИЌ информатика тa  

44 ЕЛКА ЈАНКОВА-СЕЛЕВА естетика и педагогија тa  

45 БОБИ МИТРЕВСКИ исгорија т  

46 ВЕСНА МАРКОВСКА бизнис и претприемни{тво т  

47 БЛАГОЈА АРСОВСКИ спорт и спортски активности и гимнастика тa  

48 МЕЛЕХАТЕ РЕЏЕПИ албански јазик и книжевност та  

49 АЈСЕЛ ЈАКУПИ англиски јазик  та  

50 ЉИЉАНА БОНЕВСКА 
класичен балет, методика на класичен балет, 
репертоар и карактерни игри  б  

51   класичен балет б  

52 СЛАЃАНА СПАСЕНОВСКА класичен балет и репертоар  б  

53 САЊА ШУТЕВСКА  
класичен балет, репертоар, методика на 
класичен балет и историски игри б  

54 ЕЛЕНА АНТОНОВА-ПЕТРОВИЌ модерен и џез балет и репертоар б  

55 АЛЕКСАНДРА КОЧОВСКА-НАЧЕВА 
модерен балет и џез балет, методика на 
модерен балет, репертоар и кореографија б  

56 АДРИЈАНА ИВАНОСКА класичен балет б  

57 ИЛИНКА НАКОВСКА класичен балет б  

58 СЛАВИЦА АРСОВА корепетитор во балет к  
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59 ЕВИЦА ГЕЛЕБЕШЕВА-МЕТОДИЕВА корепетитор во балет к  

60 ЉУБИЦА ИЛКОСКА корепетитор во балет к  

61   корепетитор во балет к  

62 МИРЈАНА НИКУЉСКИ корепетитор во балет к  

63 МАРИЈА КОВЧЕГАРСКА корепетитор во балет к породилно 

64   корепетитор во балет к замена 

65 ДРАГАНА ДАУТОВСКА корепетитор во балет к  

66 ДИЈАНА  ИЛКОСКА-ИМЕРИ корепетитор во балет к  

67 БЛАГИЦА ИЛИЌ народни ора, етнологија и обредни игри б  

68 ТИМКО ЧИЧАКОВСКИ народни инструменти и  корепетитор  б  

69 СИЛВЕСТЕР ПРОЛЕ народно пеење б  

70 ХРИСТИЈАН НИКОЛОВСКИ народни ора и народни инструменти б  

71 ТАСЕВА ГОРДАНА народно пеење и етнокореологија б  

72 БЛАГОЈ  МАРОТОВ контрабас г  

73 МАРЕ ВИДЕВСКА виолончело г  

74 МАРИЈА КОЧАРОВА-УЗУНОВА виолончело г  

75 АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВСКА виолончело г  

76 ЗОРАН ЏОРЛЕВ виолина г  

77 АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВА виолина г  

78 ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ виолина г  

79 ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ виолина г  

80 АСПАРУХ ЌОРТОШЕВ виолина г  

81 ЈАСНА ТРАЈКОВСКА виолина г  

82 БИЉАНА ЈУГОВА виолина г  

83 ЕРХАН ШУКРИ виолина г  

84 ТОНИ ТЕРЗИЕВ виолина г  

85 ЈЕЛЕНА ТУФЕКЧИЕВСКА виолина г  

86 ВАЉОН  КРУЕЗИУ виолина га  

87 МИЛЕНА ТОДОРОВСКА виолина г  

88 НАТАША ДИДЕНО виолина г  

89 НИКОЛЧО ЈАНКОВ виолина г  

90 МЕНТОР СУЛЕЈМАНИ виолина га  

91 КОСТАДИН  БУЛОСКИ гитара г  

92 ЈАНКО ПЕНОВ гитара г  

93 ЃОКО ГРУЈОСКИ гитара г  

94 БОРЧЕ НАУМОСКИ гитара г  

95 ВЛАДИМИР ЧАДИКОВСКИ гитара г  

96 АДИ ИМЕРИ гитара г  

97 БОЈАН ПЕТКОВСКИ гитара г  

98 ЉУБОМИР НАКЕВСКИ гитара г  

99 БЕКИР СЕЈФУЛА гитара га  

100 ЗОРИЦА КАРАКУТОВСКА хармоника д  

101 ЗУИЦА ЛАЗОВА хармоника д  

102 ФИЛИП СТАМЕВСКИ хармоника д  

103 НИКОЛИНА ЕФТИМОВА-ТОДОРОВСКА флејта д  

104 ДАНИЕЛА НЕДЕЛКОВСКА флејта д  

105 НАТАША ЈАНИЌ флејта д  

106 СИМОНА 
МАРОЧКОВСКА-
МАНОЈЛОВСКА флејта д  

107 АЉБАНА МУСТАФА флета да  

108 КРИСТИЈАН ХРИСТОВСКИ ударни инструменти д  
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109 ЗОРАН СПАСОВСКИ ударни инструменти д  

110 ЉУПЧО КОСКАРОВ труба д  

111 АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ труба д  

112 ФИФИ ЛЕ 
оркестар, оркестарско диригираwе и камерна 
музика да  

113 ТАШКО ТОДОРОВ тромбон д  

114 ГОРАН ЗАФИРОВИЌ фагот д  

115 ЦВЕТАН ПИЈАНЕЧКИ обоа д  

116 СВЕТЛАНА ДОНКОВСКА соло-пеење  д  

117 АЛЕКСАНДРА КОЦЕВСКА соло-пеење   д  

118 ИСКРА ТРПЕВА-АРСОВСКА соло-пеење д  

119 ГОНЦА БОГОРОМОВА соло-пеење д  

120 ВЛАДИМИР ТРАЈАНОСКИ саксофон д  

121 ЗОРАН КРАГУЈЕВСКИ кларинет и саксофон д  

122 ПЕТАР КОЛЕВСКИ кларинет д  

123 БЛАГОЈЧЕ ТРАЈКОВСКИ кларинет д  

124 АРБЕН АСЛАНАЈ кларинет да  

125 МАРИЈАНА НИКОЛОВСКА корепетитор во музички оддел к  

126 БИЉАНА ПЕТРОВСКА корепетитор во музички оддел к  

127 ВЕСНА  ТАСЕВСКА корепетитор во музички оддел к  

128 ПЕТАР МАКАРИЕВСКИ корепетитор во музички оддел к  

129 КАТЕРИНА ЌЕТКОВИЌ-ФИДАНОВСКА пијано п  

130 ДИЛЕК АЈВАЗ пијано п  

131 ВЕСНА АНГЕЛОВА пијано п  

132 КРИСТИНА АНГЕЛОВСКА-КРАГУЕВСКА пијано п  

133 ЈАСНА АВРАМОВСКА-КОСТЕНАРОВА пијано п  

134 БЕТИ БЕШКОВСКА пијано п  

135 ТЕОДОРА ДЕЛОВСКА пијано п  

136 МАРИЈА ДИМАНИН-БОГОЕВСКА пијано п  

137 НАТАША ДИМИТРОВСКА пијано п  

138 КАРМЕН ДРЕНКОВСКА пијано п  

139 МАРИЈАНА ЈОВАНЧЕВА пијано п  

140   пијано п  

141 ЛИЉАНА КАРОВСКА пијано п  

142 ВИКИЦА КОСТОСКА-ПЕНЕВА пијано п  

143 ЕЛЕНА КОСТОВСКА пијано п  

144 ЈАСМИНКА КУЛЕВСКА пијано п  

145 ЛИЛЕ АНАСТАСОВА пијано п  

146 СЛОБОДАНКА МЛАДЕНОВА пијано п  

147 САМИРА МУСТАФОВСКА пијано п  

148 МИРЈАНА 
ПАВЛОВСКА-
ШУЛАЈКОВСКА пијано п  

149 СТАНИСЛАВА ПОЦЕВСКА пијано п  

150 НАТАША ПОПОВИЌ пијано п  

151 ДАНА ПОПОВСКА пијано п  

152 ИРЕНА ШАХОВА пијано п  

153 ДИРОНА СОКОЛОВСКА пијано п  

154 СУЗАНА ШОШЕВА-СТРАНКОВИЌ пијано п  

155 ДАНИЦА СТОЈАНОВА пијано п  

156 ВЕСНА ДАЈЛЕВИЌ пијано п  

157 МИЛЕНА СТОЈАНОВСКА пијано п  

158 МАЈА ШУТЕВСКА - КИРОВСКА пијано п  
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159 ХЕРМИНА ТРПОСКА-САМАРXИСКА пијано п  

160 СНЕЖАНА ВАСИЛОВА пијано п  

161 МАРИЈАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ пијано п  

162 ГЛИГОР ГЕЛЕБЕШЕВ пијано п  

163 ЈУЛИЈАНА ЖАБЕВА-ПАПАЗОВА пијано п  

164 ДЕЈАНА ТОЛОВСКА-АРСОВА пијано п  

165 МАРИЈА КАЛКАШЛИЕВА пијано п  

166 БИЉАНА  ПЕТРОВА-ТАКОВСКА пијано п  

167 ЈУЛИЈАНА МАРОТОВА пијано п  

168 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЕВСКА пијано п  

169 ГОРДАНА АНТАНАСИЈЕВИЌ пијано п  

170 БОРИС СВЕТИЕВ  пијано п  

171 МАЈА  ПОПОВИЌ пијано п  

172 АНА  КАРОВСКА-ЕМИН пијано п  

173 СЛАВИЦА МИЦОВСКА 
пијано п  

174 ДУЊА ИВАНОВА 
пијано п  

175 СИМОН СТЕФКОВСКИ пијано п  

176 ХРИСТИНА ВИДИНОВСКА пијано п  

177 ЕМИЛ РИБАРСКИ пијано п  

178 ВЕРИЦА ШОТАРОВСКА пијано п  

179 ОГНЕНКА ГЕРАСИМОВСКА пијано п  

180 АЛЕКСАНДРА СТОЈКОВА пијано п  

181 ЕДИТА ХАЏИ-ХАМЗА пијано па  

182 КРИСТИЈАН КАРОВСКИ пијано п  

183 ПАСИОНАРИЈА АСЛАНАЈ пијано па  

184 МАРИЈА ШАЛАМАНОСКА пијано п  

185 ИВА ВИДЕНОВИЌ пијано п  

186 БОЈАН МАРОТОВ пијано п  

187 ДИНО ИМЕРИ пијано п  

188 МИЛАН ЈАНКУЛОСКИ пијано п  

189 ЗАНА ИМЕРИ пијано па  

190 ЈАСМИНА ТРАЈЧЕСКА пијано п  

191 БИЛЈАНА ДАНИЛОВА-ТАНАСКОВИЌ пијано п  

192 БОБАН МИРКОВСКИ пијано п  

193 ТАМАРА ЌОРТОШЕВА пијано п  

194 БЛАГОВЕСНА БУЛОСКА пијано п  

195 СТЕФАНИ СТЕФАНОВСКА пијано п  

196 МАНУЕЛА МИТРЕВСКА-РИСТОВСКА психолог сс  

197 МАГДАЛЕНА КОСТОВА педагог сс  

198 НАТАША ХРИСТОВА сменоводител сс  

199 БИЛЈАНА ЧУЛЕВ дефектолог сс  

200 ЉИЉА ТРАЈКОВСКА библиотекар и МТЗ сс  

201 СОЊА СИМОВСКА секретар ас  

202 ВИОЛЕТА ИВАНОВА сметководител ас  

203 УБАВКА БАДАРЕВА магационер, економ, домаќин ас  

204 ЕЛИДА ВЕЉАНОВСКА благајник ас  

205   технички секретар ас  

206 КАТЕ   ПАВЛОВА административно-техничко лице-фотокопирист ас  

207 БОРЧЕ СТЕФАНОВСКИ хаусмајсотр птс  

208 КИРО МАРКОВСКИ хаусмајстор птс  
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209 ЈОВЕ ЈОВАНОВ ноќен чувар птс  

210 СЛАВИЦА АНДОНОВСКА хигиеничар птс  

211   хигиеничар птс  

212 СНЕЖАНА ТОМЕСКА хигиеничар птс  

213 АЈТЕН КАЛАБА хигиеничар птс  

214 СТОЈКА КРСТЕВСКА хигиеничар птс  

215 АЛЕКСАНДРА СТАНКОВСКА хигиеничар птс  

216 ЈАГОДА МАНАСКОВА хигиеничар птс  

217 ЕЛЕНА БОЖИНОВСКА хигиеничар птс  

218 МАРА СОКОЛОВСКА хигиеничар птс  
 
Во Училиштето наставата ја изведуваат и ____ наставници по основ на договор за дело за наставата по стручните 
предмети и настава по општо-образовни предмети за настава на албански наставен јазик. 
 
појаснување: 
б- оддел за балет 
г- оддел за жичани инструменти 
д- оддел за дувачки инструменти, соло-пеење, хармоника и удирачки инструменти 
к – корепетитор ( пијано сорабтник во балет или музички оддел ) 
п – оддел за пијано 
т – оддел за музичка теорија и пракса и општо-образовна настава 
а  – додаток за настава на албански наставен јазик 
сс -  стручен соработник 
ас – административна служба 
птс – помошно-техничка служба 
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ИЗВЕШТАЈ на воспитно образовната работа во ДМБУЦ “Илија Николовски-Луј” - Скопје 
во наставната 2016/2017 год. 

 
Воспитно образовниот процес во ДМБУЦ “ Илија Николовски-Луј “ Скопје, во наставната 
2016/2017 година се одвиваше според годишната програма на училиштето, усвоена на седница на 
Училишниот одбор, одржана на 30.08.2016  со Одлука бр. 02-562/3 
  

1. Подготовка и реализација на наставата  
Подготовките за изведување на наставата беа направени пред почетокот на наставната година:  
- поделба на предметите во јуни 2016 година,  
- поделба на класните раководства во  август 2016 година,  
- изработка на распоред на часови во јули и август 2016 година,  
- глобални и тематски планирања во септември  2016 година, 
 
Наставната година ја сочинуваа две полугодија – I и  II полугодие 
Првото полугодие започна на  1 септември 2016 и заврши на 30 декември 2016 година.  
Второто полугодие започна на 23 јануари  2017  и заврши на 9  јуни.2016 г.Според календарот 
второто полугодие требаше да започне на 18 јануари, но поради лошите временски услови и 
укажување на Министерството за образование и наука второто полугодие започна на 23 јануари а 
деновите 18.01.2017 и 20.01.2017 се оддработија на 25.03.2017  и на 22.04.2017 г. 
 - учебната година започна од 1 септември 2016, а заврши на 
              31.август.2017 г. 
 - Наставната година  започна на 1 септември 2016 и заврши на 
              09 јуни 2016 г. освен за учениците од завршните години за кои редовната 
              настава заврши на  19 мај .2017 г 
Во текот на учебната година учениците  користea зимски и летен одмор 
            - зимскиот одмор започна на 31.декември 2016 г. а заврши  на 17 јануари 
              2016 г. 
 - летниот одмор започна на 10 јуни 2016 г. а заврши на  31 август.2017 г 
 
 Наставата не се изведуваше за време на викендите, државните и верските празници кои се 
пропишани со Закон. Успешно реализирани се две екскурзии од кои едната тродневна и другата 
матурска екскурзија .  
Воспитно образовната работа се остваруваше во согласност со годишната програма за работа.  
Наставата во текот на целата наставна година се одвиваше плански. Сите наставници имаа 
изготвено годишни планови и програми и тематски распределенија.  
Реализирани се 180 наставни денови со прва, втора и трета година а 166 денови со IV година. 
Наставната програма е реализирана по сите наставни предмети, во целост. Во настојувањето за 
унапредување на воспитно образовниот процес беа застапени колективна, групна и индивидуална  
форма на работа 
 
Во наставата покрај усното проверување се користеа и контролни вежби, писмени работи и 
тестови. За одредени стручни предмети на крајот на учебната година се организираат годишни 
испити со тричлена комисија која ја изведува крајната оценка на ученикот. 
.  
Освен дополнителна настава, беше реализирана и додатна настава за учениците кои покажаа 
особен интерес за одредени предмети.  
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2. Организација и активности на наставниот и раководниот кадар  
 
Наставата во текот на годината се изведуваше со :  
 -  178 наставници,  

 -    14 стручни соработници (корепетитори) 

 -  педагог, психолог и дефектолог  

 -  библиотекар,  

 -  пет раководител на класи и  

 -  директорот на училиштето.  

 
Наставничкиот совет одржа 10 состаноци на кои главно беа разгледувни прашања од стручен 
карактер, беше разгледуван успехот и поведението на учениците беа предлагани мерки за 
подобрување на истите, изрекувани се педагошки мерки. 
Раководителите на паралелките ја следеа работата и дисиплината на учениците, се грижеа за 
редовно изведување на наставата во паралелката , одобруваа отсуства на ученици, пофалуваа и 
изрекуваа педагошки мерки на ученици, соработуваа со родителите на учениците.  
Директорот својата работа ја планираше со организационен план каде што својата работа главно 
ја посвети на:  
-изготвувае на годишната програма за работа на училиштето  
-изготвување план за работа на наставничкиот совет  
 - вршење избор на наставници  

 - подготовка и водење седници на наставничкиот совет  

 - посета на часови  

 - подготвување на материјали за седници на Училишниот одбор  

 - одобрувааање отсуства на наставници и ученици  

 - одлучување за користење на материјални средства  

 - контрола на финансово и административно работење  

 - грижа за подобрување на условите за работа  

 - соработка со советите на родители  

 - следење на реализацијата на наставата и вкупната работа на училиштето  

 - посета на семинари и советувања  

 
2.1. Класи и нивните активности  
 
Наставниците се групирани во 5 класи и тоа:  
 Теоретска класа - раководител Панче Јосифов  

 Клавирска класа- раководител Елена Андоновска Цветковска  
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 Класа на дувачки оинструменти, соло пеење, хармоника и ударни инструменти  

 - раководител Никола Јованов  

 класа на жичани и гудачки инструменти - раководител  Наташа Малиновска  

- балетска  класа  - раководител Нада Битољану Делиниколова  

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ТЕОРЕТСКАТА КЛАСА 

 
   
 

 
Реализирани воннаставни активности: 
 
Р.бр. Вид на активност Време на 

реализација 
Место на реализација Институција 

1. Работилница- 
претставување на 
музички 
инструменти  во 
дневен центар за 
церебрална 
парализа 

27.09.2016 г. Дневен центар за 
церебрална парализа -
Козле 

Црвен крст на град 
Скопје 
ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј 

2. Кампања за Денот 
на гладта- собирање 
на парични 
средства 

18.10.2016 г. ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј 

ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј 

3. Учество на ученици 
со музички точки 
на отварање на 
противпожарен 
квиз натпревар на 
Град Скопје 

23.11.2016 г. Хуманитарен  Дом 
Даре Џамбаз 

Против-пожарен 
Сојуз на Град Скопје 
ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј 

4. Обука за изработка 
на проекти за 
промоција на  
хумани врености 
(ПХВ) 

09.02.2017 г Хуманитарен  Дом 
Даре Џамбаз 

Црвен Крст – 
општина Центар 

5.  Обука за изработка 
на проекти за 
промоција на  
хумани врености 
(ПХВ) втор дел 

13.02.2017 г. Хуманитарен  Дом 
Даре Џамбаз  

Црвен Крст – 
општина Центар 

6. Крводарителна 
акција 

16.02.2017 г ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј 

ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј, 
Завод за 
транфузиологија, 
Црвен Крст – 
општина Центар 

7. Обука за изработка 
на проекти за 
промоција на  
хумани врености 
(ПХВ)- трет дел 

20.02. 2017 г. Хуманитарен  Дом 
Даре Џамбаз 

Црвен Крст – 
општина Центар 

6. Хуманитарен 22.02.2017 г. ФМУ –Концертна ДМБУЦ Илија 
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концерт "Љубовни 
ноти" 

сала Николовски-Луј, 
Црвен Крст –  Град 
Скопје 

7. Процедура за 
справување 
(превенција) од 
насилство во 
училиште 

Март ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј 

МВР Скопје 

8. Музички настап на 
ученици на свечена 
седница по повод 
Денот на 
крводарители на 
Р.М. 

17.03.2017 г. Хуманитарен  Дом 
Даре Џамбаз 

ДМБУЦ Илија 
Николовски-Луј, 
Црвен Крст  на Р.М. 

 
 
 
 
Семинари и обуки на наставници: 
 Учество на обука за стручно усовршување на тема "добри и лоши страни на учество на  
    учениците со истакнати музички способности  на натпревари"  
 Присуство на ЕКВЕТ конференција  
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  КЛАСАТА ЗА ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ ВО 
УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 
    Во  учебната 2016/2017 година, класата за жичани инструменти успешно ги реализира сите 
    предвидени активности од годишната програмата за работа на класата. 
Освоени награди од натпревари:   
 

Име и презиме на 
ученикот 

Име и презиме на наставникот Државен  натпревар Меѓународен 
натпревар 

Освоена 
награда 

АНГЕЛА 
ВЛИНТОВСКА И 
СТЕФАНИЈА 
ИВАНОВА 

ЈАСНА ТРАЈКОВА И ЈЕЛЕНА 
СТАНИШИЌ 

 VII Меѓународен 
натпревар Кавадарци  

I 
ДРАГАНА ФУНДУ 
И БОЖАНА 
ГОШЕВА 

ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  VII Меѓународен 
натпревар Кавадарци 

I 
ЛАРА КРТЕСКА, 
ЧАРНА НЕВЗАТИ 
И СИМОНА 
ДАНЧЕВА 

ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ И НАТАША 
МАЛИНОВСКА 

 VII Меѓународен 
натпревар Кавадарци 

I 
АЛЕКСАНДАР 
ВОЈНСКИ, НИНА 
МАЛИНОВА И 
ЕЛЕОНОРА 
ВОЛОШЧУК 

НАТАША МАЛИНОВСКА И 
БИЛЈАНА ЈУГОВА 

 VII Меѓународен 
натпревар Кавадарци 

I 
АНГЕЛА 
ВЛИНОВСКА 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  IV Меѓународен 
натпревар на млади 
музичари "Охрид те 
сакам" III 

АНГЕЛА 
ВЛИНОВСКА И 
МИЛИЦА 
СТАНКОВИЌ 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  IV Меѓународен 
натпревар на млади 
музичари "Охрид те 
сакам" II 

БОЈАНА 
МИТКОВСКА 

САНДРА КРСТЕВСКА  IV Меѓународен 
натпревар на млади 
музичари "Охрид те 
сакам" III 
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АНА 
ТОДОРОВСКА 

САНДРА КРСТЕВСКА  IV Меѓународен 
натпревар на млади 
музичари "Охрид те 
сакам" III 

ИВАНА 
ЗДРАВКОВА 

САНБДРА КРСТЕВСКА  IV Меѓународен 
натпревар на млади 
музичари "Охрид те 
сакам" II 

ДАРИА 
ВЕЛИЧКОВСКА 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

СИЛЈА 
ДУКОВСКА 

МАРИЈА КОЧАРОВА УЗУНОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ДАМЈАН 
СТОЈАНОВСКИ 

ЉУПКА МАЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија 

I 
ЈОВАНА 
ЈАКОВЛЕВСКА 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

АНЕСА ЈАКУПИ  ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

МИЛА 
НАУМОВСКА 

МАРИЈА КОЧАРОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ЕНЕСА АДЕМ ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ЕВА 
МАРГАРИТОВА 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

МАГДАЛЕНА 
ДРМАЧ 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

БОГДАН 
БАЏУКОВ 

МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ЛУНА ТАНЕВ МАРИЈА КОЧАРОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

АНАСТАСИЈА 
ТРАЈКОВСКА 

МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ЈОВАНА 
КАЏИБАНОВА 

МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија СПЕЦ. 

ОЛЕГ 
ЦИНГАРСКИ 

ДРАГАН ГОНЕВСКИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија СПЕЦ. 

ИЛИЈА КОТЕВСКИ МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

АЛЕКСАНДАР 
ИЦКОВСКИ 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

АНТОНИО 
ИЛИОСКИ 

МАРИЈА КОЧАРОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

СОФИЈА 
БАЏУКОВА 

МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

МАРТИНА 
ЈАНЕВСКА 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 
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ВАСИЛ 
БОГОЕВСКИ 

БИЛЈАНА ВЕСКОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ИРИНА 
ТРАЈКОВСКА 

ЕРХАН ШУКРИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

АНА КАНГ ЈЕЛЕНА ТУФЕКЧИЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

ИЗАБЕЛ 
МАНЕВСКА 

РИАНА РАМИЗ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ЛАРА ШЕЌЕРОВА ОЛГИЦА ЗДРАВКОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ИВА 
СТЕФАНОВСКА 

ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

АНДРЕА 
ЛУКАРОВА 

ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

ЛИНА 
ТОПУЗОСКА 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

НИТА ЉАЧИ ВАЉОН КРУЕЗИУ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

МАТЕА НАЈКОВА ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

МАТЕА 
ПАНГОВСКА 

АСПАРУХ ХАЏИ ХРИСТОВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

ЛУКА ШАГОВСКИ ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ЕВА РИСТЕСКА НАТАША МАЛИНОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ХАНА 
СТЕФАНОВСКА 

РИАНА РАМИЗ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

АНТОНИО 
ПОПОВИЌ 

РИАНА РАМИЗ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

БОЖАНА 
ГОШЕВА 

РУМЕН ДИМИТРИЕВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ИЛИЈА ЈОВЧЕВ РУМЕН ДИМИТРИЕВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ДРАГАНА ФУНДУ ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ЈАНА ЈОВИЌ ОЛГИЦА ЗДРАВКОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ИВАНА 
ГЕОРГИЕВСКА 

АСПАРУХ ХАЏИ ХРИСТОВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

АУРЕЛА ХАСКАЈ МЕНТОР СУЛЕЈМАНИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија ПОФ. 

ЈОВАНА 
АНГЕЛОВА 

ЕРХАН ШУКРИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 
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КАНИТА 
БАЈРАМИ 

МЕНТОР СУЛЕЈМАНИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

ФИСНИК РАКА МЕНТОР СУЛЕЈМАНИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

АНГЕЛА 
ВЛИНТОВСКА 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ЕМА ЃОРЃИЕСКА ОЛГИЦА ЗДРАВКОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

ЈАНА 
МУЛИЧКОСКА 

БИЛЈАНА ВЕСКОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

МАРИЈАНА 
ЛАЗАРЕВИЌ 

НАТАША МАЛИНОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија СПЕЦ. 

ЈАКОВ АНГЕЛОВ ЕРХАН ШУКРИ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

СИМЕОН ГОШЕВ РУМЕН ДИМИТРИЕВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ЈАСНА ЈОВАНОВА ОЛГИЦА ЗДРАВКОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

ТЕОХАР ХАЏИ 
СТОЈАНОВ 

АСПАРУХ ХАЏИ ХРИСТОВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија III 

САЊА ЗДЈЕЛАР АСПАРУХ ХАЏИ ХРИСТОВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

ЛАРА КРСТЕСКА ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

Ивана Здравкова и 
Кристијан 
Мирковски 

ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

Олег Цингарски, 
Ирина Павлова и 
Наталија 
Калајџиеска 

ВЕСНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија 

I 
Андреј Ѓоршевски и 
Јаков Наумоски 

ЈАНКО ПЕНОВ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија СПЕЦ. 

Ангела Влинтовска 
и Стефанија 
Иванова 

Ј.ТРАЈКОВА/Ј.СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

Лара Крстеска, 
Чарна Невзати и 
Симона Данчева 

Ј.СТАНИШИЌ/Н.МАЛИНОВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

Лара Самарџиева и 
Екатерина Данчева 

МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

Јана Бужаровска и 
Елена Манева 

РИАНА РАМИЗ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

Лара Кочовска и 
Лука Златков 

ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

Јована Филиповска 
и Милена 
Неделковска 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 

Анеса Јакупи и 
Енеса Адем 

ЉУПКА МАНЧЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија II 
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Драгана Фунду и 
Божана Гошева 

ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија СПЕЦ. 

Богдан Баџуков и 
Александар Ата 
Радевски 

МАРЕ ВИДЕВСКА  ЗПМ "Полихимнија"  
Меѓународен фестивал 
Полихимнија I 

ДРАГАНА ФУНДУ ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  VIII Меѓународен 
фестивал,  
Аранѓеловац, Србија I 

ЛУКА ШАГОВСКИ ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  VIII Меѓународен 
фестивал,  
Аранѓеловац, Србија II 

ТРАЈАНА 
СТЕФКОВСКА 

НАТАША ДИДЕНКО  15 Фестивал на 
музичкото училиште 
"Петар Стојановиќ"- Уб I 

Антонио Илиоски и 
Иван Танасоски 

МАРИЈА КОЧАРОВА  15 Фестивал на 
музичкото училиште 
"Петар Стојановиќ"- Уб II 

Антонио Илиоски и 
Иван Танасоски 

МАРИЈА КОЧАРОВА  IV Интернационален 
натпревар СМЕДЕРЕВО 

II 
СТЕФАНИ 
РАДИНСКА 

МИЛЕНА ТОДОРОСКА  VIII Меѓународен 
натпревар за гудачи, 
Ниш, Србија II 

АЛЕКСАНДАР 
ВОЈНЕСКИ 

БИЛЈАНА ВЕСКОВСКА  VIII Меѓународен 
натпревар за гудачи, 
Ниш, Србија III 

МАГДАЛЕНА 
ДРМАЧ 

АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВСКА  VIII Меѓународен 
натпревар за гудачи, 
Ниш, Србија II 

ЈОВАНА 
КАЏИБАНОВА 

МАРЕ ВИДЕВСКА  VIII Меѓународен 
натпревар за гудачи, 
Ниш, Србија ПОФ. 

ЕЛЕНА ЕЛЕНОВА МАРЕ ВИДЕВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ИВОНА 
ДАВИДОВСКА 

БЛАГОЈ МАРОТОВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ЈОВАН ВЕЛЈАНОВ БЛАГОЈ МАРОТОВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ЛАРА 
ЦИНГУЛОВСКА 

ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

ИЗБЕЛ 
МАНЕВСКА 

РИАНА РАМИЗ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

КАТЕРИНА 
МОЦАН 

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЕВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

НИНА 
ДИМИТРОВА 

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЕВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

АНА КОТЕВСКА АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЕВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 
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АНДРЕА 
ЛУКАРОВА 

ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

ДЕА 
ДЕСПОТОВСКА 

НИКОЛЧО ЈАНКОВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

ЕВА РИСТЕСКА НАТАША МАЛИНОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ЛАРА КОЧОВСКА ЈЕЛЕНА СТАНИШИЌ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ЛИНА 
ТОПУЗОСКА 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

СТЕФАНИЈА 
ПАВЛОВА 

НИКОЛЧО ЈАНКОВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

ДОРИС НАЦЕВА РИАНА РАМИЗ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

ТЕОДОРА 
ЦУЦУЛЕСКА 

ХУАНА ВЛАИСАВЉЕВИЌ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

ХАНА 
СТЕФАНОВСКА 

РИАНА РАМИЗ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 ПОФ. 

БОРЈАН 
МИЛЧЕВСКИ 

НАТАША МАЛИНОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

ГРАЦИЕЛА 
ТРАЈКОВСКА 

НАТАША МАЛИНОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

ЧАРНА НЕВЗАТИ НАТАША МАЛИНОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

ЕМА ЃОРЃИЕСКА МИЛЕНА ТОДОРОСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

АНГЕЛА 
ВЛИНТОВСКА 

ЈАСНА ТРАЈКОВА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

МАРГАРЕТ БУРНС ГОРАН МУРАТОВСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

ЈАСНА ЈОВАНОВА МИЛЕНА ТОДОРОСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

СТЕФАНИ 
РАДИНСКА 

МИЛЕНА ТОДОРОСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. I 
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2017 

АЛЕКСАНДАР 
ВОЈНЕСКИ 

БИЛЈАНА ВЕСКОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ЈАНА 
МУЛИЧКОСКА 

БИЛЈАНА ВЕСКОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

СТЕФАНИЈА 
ГЛИГОРОВСКА 

НАТАША МАЛИНОВСКА  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

АЛЕКСАНДРА 
КИРОВСКА 

БОРЧЕ НАУМОСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

АНДРЕЈ 
ЃОРШЕВСКИ 

АДИ ИМЕРИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 III 

ДЕЈАН КОСТОВ БОРЧЕ НАУМОСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

ЈАКОВ 
НАУМОСКИ 

АДИ ИМЕРИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ХРИСТИЈАН 
ТАСЕВСКИ 

ЉУБОМИР НАЌЕВСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

АНДРЕЈ 
ЃОРШЕВСКИ И 
ЈАКОВ 
НАУМОСКИ 

ЈАНКО ПЕНОВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

ТОМА 
РИСТОВСКИ 

НАСКО ЏОРЛЕВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

МАТЕЈ 
СПАСЕВСКИ 

НАСКО ЏОРЛЕВ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

АНДРЕЈ 
БОШКОВСКИ 

БОРЧЕ НАУМОСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 II 

АНДРЕЈ 
ЈАНДРИЈЕСКИ 

ЉУБОМИР НАЌЕВСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 I 

МАТЕЈ 
НАЌЕВСКИ 

БОРЧЕ НАУМОСКИ  ДРЖАВЕН 
НАТПРЕВАР НА 
МЛАДИ МУЗИЧАРИ. 
2017 СПЕЦ. 

МАРИЈАНА 
ЛАЗАРЕВИЌ 

НАТАША МАЛИНОВСКА  2 Меѓународен 
натпревар за гудачи  
"Златне степенице", 
Ваљево, Србија I 

ИВАНА 
ЗДРАВКОВА 

ЈЕЛЕНА ТУФЕКЧИЕВСКА  10 Меѓународен 
фестивал - Амадеус, 
Белград, Србија СПЕЦ. 
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МАРИЈАНА 
ЛАЗАРЕВИЌ 

НАТАША МАЛИНОВСКА  The Grfeat comosers 
competiton - Music of the 
19th century II 

СИЛЈА 
ДУКОВСКА 

МАРИЈА КОЧАРОВА  Меѓународен натпревар 
ART IN - Велес 

II 
 
 
 

 
Во учебната 2016/2017 година, класата за жичани инструменти успешно ги реализира 
предвидените активности од годишната програмата за работа на класата. 
 
- Колоквиуми:  Беа одржани сите колоквиуми (преслушувања) по сите инструменти и 
камерна музика во предвидените термини. 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  ПИЈАНО КЛАСАТА ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 
 

Освоени награди од натпревари:   
 
 

Име и презиме на 
ученикот 

Име и презиме на 
наставникот 

Државен  
натпревар 

Меѓународен 
натпревар 

Освоена награда 

Андреја Поповиќ Елена 
Андоновска 
Цветковска 

/ Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Прва 

Александар 
Цветковски 

Викица Костоска 
Пенева 

/ Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Прва; 
Специјална прва 

Михаела 
Костоска 

Викица Костоска 
Пенева 

/ Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен 
натпревар по 
пијано Врање 
2017 

Прва; 
Прва 

Климент Делев Доминика Робе Државен 
натпревар 2017 

Меѓнароден 
натпревар 
Врање2017; 
Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Прва; 
Прва; 
Прва 
 

Мишела Ристеска Доминика Робе Државен 
натпревар 2017 

Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Втора; 
Втора 
 

Борис Петрески Елена Костовска / Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва 
 

Илина Коцевска Елена Костовска / Меѓународен Втора; 
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натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен арт 
фестивал 
Велес2017 
 

Прва 

Јана Данчева – 
Елена 
Гавриловска дуо 
пијано 

Елена Костовска  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен 
натпревар за 
камерна музика 
Кавадарци 2016 

Прва; 
Прва 

Симона Данчева  Елена Костовска  Меѓународен Арт 
фестивал Велес 
2017 

Втора 

Ана Гаштаровска 
– Зорица 
Стојанова  

Даница Стојанова Државен 
натпревар 2017 

Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Специјална прва; 
Прва 

Бејан Сулејман Даница Стојанова Државен 
натпревар 2017 

 Прва 

Анабела 
Такашманов  

Самира 
Мустафаоглу  

/ Меѓународен Арт 
Фестивал Велес 
2017 

Втора 

Јана Николовска  Самира 
Мустафаоглу 

/ Меѓународен Арт 
Фестивал Велес 

2017 

Прва 

Арда 
Мустафаоглу 

Самира 
Мустафаоглу 

/ -International music 
competition “BEST 
MOZART 
PERFORMANCE”; 
-INTERNATIONAL 
SIRMIUM MUSIC 
FEST; 
- 8th International 
Young Musicians 
Competition Prize 
“ANTONIO 
SALIERI”; 
- XXV International 
Competition For 
Instrumentalists And 
Composers “Music 
And Earth”; 
- EMCY International 
Young Talent Music 
Competition

Прва; 
Прва – Лауреат 
на натпреварот; 
Прва; 
Прва – Лауреат 
Прва – Гранд при 
 

Калина 
Грашкоска 

Дуња Иванова Државен 
натпревар 2017 

/ Трета  

Ирина 
Петрушевска 

Маријана 
Влаисављевиќ 

/ Great Composers 
international 
competition; 
Меѓнароден натпревар 
Аранѓеловац Србија; 
Меѓународен натпревар 
на млади пијанисти 
Гевгелија 2017; 
Меѓународен натпревар 
Д. Јенко – Белград 

Втора ; 
Прва; 
Прва; 
Трета 

Тамара 
Трпеазновска 

Маријана 
Влаисављевиќ 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Јована Антовска Маријана 
Влаисављевиќ 

 Меѓународен 
натпревар на 

Прва; 
Прва 
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млади пијанисти 
Гевгелија 2017; 
Меѓународен 
натпревар 
Амадеус - 
Белград 

Стефан Гајдов Гордана 
Антанасијевиќ 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Мина Фрчковска Светлана 
Димитриевска 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен 
Врање 2017 
 

Втора; 
Прва 

Деана 
Прилепчанска 

Лиле Анастасова  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Втора; 
Прва 

Евгенија 
Станковска 

Лиле Анастасова  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Втора; 
Прва 

Лука 
Софронеивски 

Лиле Анастасова  Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Прва 

Горазд Антевски Лиле Анастасова  Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Прва 

Јована 
Алексовска 

Бети Бешковска  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва 

Данило 
Гурмешевиќ 

Бети Бешковска  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Ирина 
Давидовска 

Станислава 
Поцевска 

 Фестивал на Муз. 
училиште „Петар 
Стојановиќ“ 

Прва 

Ана Камбовска Ирена Шахова  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Виктор 
Рафајловски 

Катерина 
Ќетковиќ 

Државен 
натпревар 

Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва; 
Прва 

Миа Шамкаров Стефани 
Стефановска 

 Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Прва 

Тимотеј 
Стошевски 

Стефани 
Стефановска 

 Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Втора 

Јоан Угриновски Стефани 
Стефановска 

 Меѓународен Арт 
фестивал велес 
2017 

Втора 

Филип Стефани  Меѓународен Арт Прва 
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Ангеловски Стефановска фестивал велес 
2017 

Моника Рајовска Симеон 
Стефковски 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва 

ДаВид Георгиев Симеон 
Стефковски 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Велко 
Георгиевски 

Симеон 
Стефковски 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Анастазија 
Габроска 

Симеон 
Стефковски 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Ајдини Аљтина Дана Поповска  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Трета 

Марика 
Макревска 

Дана Поповска  Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Пофалница 

Калина Ристова Весна Ангелова 
Христов 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва 

Михаил Ѓоргоски Весна Ангелова 
Христов 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Трета 

Олег Цингарски, 
Ирина Павлова, 
Наталија 
Калајџиева трио 

Весна Ангелова 
Христов 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва 

Ангелина 
Спасовска 

Снежана 
Василова 

Државен 
натпревар 

Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва; 
Прва 

Стефан 
Алексовски 

Снежана 
Василова 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Кристијан 
Мирковски 

Снежана 
Василова 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Трета 

Ивана Тошевска Теодора 
Деловска 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Втора; 
Втора 

Ева Пецалевска Мирајана 
Павловска 
Шулајковска 

 Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Трета 

Аника 
Василевска 

Мирјана 
Павловска 
Шулајковска 

 Меѓународен 
натпревар на 
млади пијанисти 
Гевгелија 2017 

Втора 

Јован Петровски Билјана Петрова 
Таковска 

 Меѓународен 
натпревар Врање 
2017 

Прва 

Бора Исахи Едита Хаџи - 
Хамза 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 
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Калтрина Јакупи Едита Хаџи – 
Хамза 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Петар Аврамовиќ Едита Хаџи – 
Хамза 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Хера Груби Едита Хаџи - 
Хамза 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Блерина Тахири Едита Хаџи - 
Хамза 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Прва 

Аулона Зумери Едита Хаџи - 
Хамза 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 2017 

Втора 

Ангела 
Николовска 

Глигор 
Гелебешев 

 Меѓународен 
натпревар во 
Аранѓеловац, Р. 
Србија 

Прва 

Бојана Карамика Викица Костоска 
Пенева 

 Меѓународен 
натпревар 
Полихимниа 
2017; 
Меѓународен 
натпревар Врање 
2017 

Втора; 
Пофалница 

Ангела 
Стефанова  

Сузана Шошева 
Станковиќ 

 Меѓународен 
натпревар 
Смедерево 

Трета 

Андреа 
Танасоска 

Сузана Шошева 
Станковиќ 

 Меѓународен 
натпревар Уб, 
Смедерево и 
Врање 

Трета, втора, 
втора 

Ардит Рахман Сузана Шошева 
Станковиќ 

 Меѓународен 
натпревар 
Смедерево 

Втора 

Каја Милошевска Сузана Шошева 
Станковиќ 

 Меѓународен 
натпревар 
Смедерево 

Трета 

Андреј Арсовски Сузана Шошева 
Станковиќ 

 Меѓународен 
натпревар 
Смедерево 

Втора 

 Сузана Шошева 
Станковиќ 

   

 Сузана Шошева 
Станковиќ 

   

 Сузана Шошева 
Станковиќ 

   

 Сузана Шошева 
Станковиќ 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА БАЛЕТСКА КЛАСАТА ОД УЧЕБНАТА 2016/2017 
ГОДИНА 

 
БАЛЕТСКИ  ОДДЕЛ 

 
           Освоени награди на меѓународни и државни натпревари  2016/ 2017год 
 

Име и презиме на 
ученикот 

Име и презиме на 
наставникот 

Државен  
натпревар 

Меѓународен 
натпревар 

Освоена награда 

Група ученици од 
1 год и 2 год 
средно 

Слаѓана 
Спасеновска 

 X-dance 2 место 

Група ученици од 
1.год и 4 год. 
Средно 

Александра 
Кочовска 

 X-dance Grand-prix 

Група ученици од 
2 год и 3 год. 
Средно 

Елена Антонова- 
Петровиќ 

 X-dance 2 место 

Група ученици 
5 одд. 
Основно 

Маја Митровска 
Богојевска 

 X-dance 3 место 

Група ученици 
1 одд. 
Основно 

Адријана 
Иваноска 

 X-dance 3 место 

Група ученици 
4 одд. 
Основно 

Илинка 
Накова 

 X-dance 2 место 

Група ученици 
5 одд 
Основно 

Сања Шутевска  X-dance 3 место 

Група ученици 
3 одд. 
Основно 

Илинка Накова  X-dance 3 место 

Група ученици 
5 одд и 6 одд 
Основно 

Соња Здравкова 
Џепароска 

 Меѓународен 
натпревар 
БИХ 

1 место 

Јована Петровска 
2 год. 
Средно 

Соња Здравкова 
Џепаровска 

 X-dance 3 место 

Мартина 
Димовска 
2 год средно 

Соња здравкова 
Џепароска 

 Меѓународен 
натпревар- 
Романија 

1 место 

Бојан Димовски 
 5 одд. 
Основно 
 
 
Тања Крстевска 

Маја Митровска 
Богојевска 
 
 
 
 

 Меѓународен 
натпревар- 
БИХ 
 
 
 

3 Место 
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3 год.средно  
Лилјана Боневска 
 

X-dance 
 

 
Диплома 

 
Виолета 
Карајанова 
3 год.средно 

 
 
Соња Здравкова 
Џепаровска 
 

  
Меѓународен 
натпревар- 
Австрија 

 
 Диплома 

Мартина 
Димовска 
2 год.средно 

 
Соња здравкова-
Џепаровска 

 Меѓународен 
натпревар 
Австрија 

Диплома 

Кала Каревски 
5 одд. 
Oсновно 

 
Маја Митровска 
Богојевска 

  
Х-dance 
 

 
Диплома 

Група ученици 
3 одд. 
Основно 

 
Олга Серафимова 

  
X-dance 

 
Диплома 

 

 

 

Вон наставни активности на учениците 

                -Континуирано учество  на ученици од основно и  средно образование во балетски   
                   и оперски претстави сезона-2016/2017год                                                                                             
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 
година 

 
 
 

 
ПОДРАЧЈЕ 

 
АКТИВНОСТИ 

 

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

 
ИЗГОТВУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

Учество во изготвување на Годишна програма 
за работа на училиштето 
За сопствената работа 

до 25.08.2016 
 
до 20.08.2016 
 

 
СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА 
НА ПОДАТОЦИ ОД 
КЛАСИФИКАЦИОНИ 
ПЕРИОДИ 

Изготвување на извештаи  за почетокот  на 
учебната година испратени во МОК и Реп. 
Завод за статистика 
Изготвување на извештај и анализа за првото 
тромесечие за Наставнички совет 
Изготвување на извештај и анализа за првото 
полугодие 
Изготвување на извештај за трето тромесечие 
Изготвување извешатај за крај на Учебната 
година 
Подготовка и изготвување на извештај за 
резултати од ексерното тестирање 

 
септември 2016 
                                
ноември 2016 
 
 
јануари 2017 
март 2017 
 
јуни –август 
2017 

 
СИСТЕМАТИЗ. НА ГОД. 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПО 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   
И ДРУГИ АКТИВНОСТИ  НА 
ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ И 
КЛ. РАКОВОДИТЕЛИ 

Прибирирање и класифицирање на 
изготвените планови  (годишни глобални, 
тематски и дневни)  на наставниците 
Давање насоки на новите колеги за 
изготвување на истите  
Доставување на материјали за класен 
раководител (план и програма за кл.час, 
евиденција на присуства, причини и начин на 
изрекување на педагошки мерки, Наставен 
план за профилите и др.) 
Изготвување на редослед на предмети во 
дневникот на паралелка и во дипломите за  
секој профил 

 
 
Септември 2016 
 
 
 
Септември 2016 
 
 
 
 
 
Тековно 

 
УВИД НА ПЕДАГОШКАТА 
ЕВИДЕНЦИЈА И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Консултации со комисијата од наставници за 
увид во Дневниците за работа на паралелките 
и главните книги 
Евиденција на отсуства на учениците кои се 
вклучени во проектот ,, Условен паричен 
надоместок,, 

Септември 2016 
 
ноември 2016 
јануари, април, 
јуни, септември 
2017 
 

ПОСЕТА НА ЧАСОВИ  
Увид во работата на наставникот,  
Решавање на проблеми на кои наидуваат,  
дисциплина на часовите. 
Редовност во наставата                        
(поединечно и колективно напуштање на 
наставата) 

 
 
 
во текот на 
годината 

 
 
РАБОТА СО УЧЕНИЦИ   

Адаптација 
Напредување во учењето 
Нередовност 
Конфликт меѓу ученици  
Надминување на семејните проблеми 

 
 
во текот на 
годината 
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Советување на ученици  
 
 

 
РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

Индивидуално по потреба 
Советување на родители 

во текот на 
годината 

  
ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА 
СО  
НАСТАВНИЦИ 

Работа со кл.  раководители; изготвување и 
доставување на материјали  и давање насоки 
за користење на истите 
Решавање на тековни проблеми 

 
во текот на 
годината 
 
 

 
СОРАБОТКА СО 
НАДВОРЕШНИ  СУБЈЕКТИ 

Испратени податоци до МОН  за број на 
ученици по паралелеки и наставни јазици за 
потребите за  педагошка документација  
Испратени податоци за бројот на учениците за 
потребите на Заводот за статистика 
Организирање за вакцинирање на ученици од 
IV година 
Организирање на систематски прегледи за 
ученици од I  година 
Испраќање на податоци за отсуство од настава 
за учениците вклучени во програмата за 
Условен паричен надоместок до службите за 
социјална работа. 
Постапка за бесплатни учебници со МОН  

 
септември 2016 
 
 
 
24 и 27.02.2017 
 
16. и 17. 05.2017 
 
 

АНАЛИТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

Анализа на успехот , редовноста и 
проведението на полугодие и на крајот на 
учебната година  
 

 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ Учество на обука "Значење на формалното 
образование во создавање на компетенции на 
директорите и стручните соработници во 
образовните институции 
Присуство на ЕКВЕТ конференција 
Учество на обука на тема "Добри и лоши 
страни на учество на натпревари кај 
учениците со особени музички способности" 

10.11.2016 
 
 
 
07.12.2016 
25.02.2017 
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Годишен извештај за работата на дефектологот за учебната 2016-2017 година 
 
Во текот на целата учебна година работата на дефектологот е опфатена во неколку подрачја меѓу 
кои: планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа, советодавно-
консултативна работа (работа со ученици, наставници, родители), соработка со заедницата, 
професионален развој и професионална соработка и аналитичко-истражувачка работа. Својата 
работа ја реализираше по месечните планирања кои беа предвидени во годишната програма за 
работа на дефектологот. 
 
1. Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 
Во рамките на наведеното подрачје дефектологот во изминатата учебна година редовно  
учествуваше во изработка на: 
* Програма за работа на училиштето 
* Извештај за работа на училиштето  
* Програма за работа на дефектологот 
* Извештај за работа на дефектологот 
* Изработка на месечни планирања врз основа на истата 
* Изработка и водење на посебна табела за месечна работа со ученик со поп 
* Изработка и водење на досие посебно за секој ученик со поп 
* Изработка на записници за водени раговори 
* Присуство на Наставнички, класни и одделенски совети 
 
2. Советодавно-консултативна работа (работа со ученици, наставници, родители) 
Содржини 
* Опсервација на часови , со цел детекција на ученици со ПОП и потешкотии во учењето 
* Евиденција на ученици со ПОП и со потешкотии во учењето 
* Непосредна работа со ученици 
* Помош и поддршка на наставници 
* Разговор, советување и поддршка на родители 
Методолошки постапки 
* Опсервација на овие ученици во најприродна ситуација(на различни часови, слободни 
активности,одмор) 
* Опсервација на конкретни ситуации во класовите 
* Индивидуална работа со учениците 
* Следење на учениците на кои им е потребна дополнителна стручна помош за поуспешно 
адаптирање и совладување на програмските барања што се очекуваат од нив во ученичкиот и 
училишниот колектив 
* Работа со учениците на совладување на конкретни наставни содржини и нивно соодветно 
интерпретирање во рамките на индивидуалните можности и способности 
* Работа со ученици кои имаат потешкотии во совладување на наставните содржини 
* Индивидуални разговори со наставниците 
* Индивидуална и тимска  работа со наставниците, родителите, стручните служби во училиштата, 
разговори како и давање стручни совети и насоки за работата со овие ученици дома 
* Спроведени се индивидуални разговори со ученици, родители и класни раководители, а по 
потреба и предметни наставници, со цел да се помогне на учениците перманентно во текот на 
целата година успешно да го совладаат наставниот материјал, да се справат со потешкотиите со 
кои се соочуваат и сл. 
 
3. Соработка со заедницата 
* Соработка со стручните служби во училиштето, надлежните институции (обработка на 
статистички податоци за потребите на БРО, МОН) 
* Соработка со ФЗФ,Институт за дефектологија(проценка на квалитет на инклузивната практика), 
Сојуз на дефектолози 
* Посети на настани на  здруженија   
 
4. Професионален развој и професионална соработка 
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* Изработка личен план за професионален развој 
* Посета и учество на тековно организирани обуки и семинари: 
- Предавање за подигнување на свесноста за АДХД синдромот, 
- “Значењето на формалното образование во создавањето на компетенции на директорите и 
стручните соработници во образовните институции”, Скопје 
- “Инклузивно образование-професионалните компетенции и работните задачи на дефектологот-
стручен соработник”, Скопје 
- ЕКВЕТ конференција, Скопје 
- Конференција, “Заштита од насилство и дискриминација во образованието” 
 
 
5. Аналитичко-истражувачка работа  
* Дневник за секојдневна работа 
* Евиденција на ученици со ПОП, потешкотии во учењето или др.вид потешкотии(следење и 
изработка на документации за истите)  
* Бележници за работа со:ученици, наставници, родители 
 
 
дефектолог 
Билјана Чулев 
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Извештај  за успехот и поведението на учениците за учебната 2016/2017 

 
успехот на учениците во учебната 2016/2017 г. 

 
СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД I  ГОДИНА  2016/2017 – 4,13 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ   
 
Ранг листа по класови за учебната 2016/2017 

I а – 4,25 

I г-  4,12 

I в – 4,11 

I б – 4,03 

 
 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ  ПО ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ 
Ранг листа по образовен профил за учебната 2016/2017 

Класичен балет – 4,36 

Музичар изведувач – 4,33 

Модерен балет – 4,27 

Музичар теоретичар – 3,92 

Традициски играч- пејач – 3,69 

 
 
РАНГ ЛИСТА ПО ИЗОСТАНОЦИ 
 
Ранг листа по изостаноци за I година за учебната 
2016/2017 

I б – вкупно 951 изостанок 

I а – вкупно 926 изостаноци  

I в – вкупно 777 изостаноци 

I г – вкупно 418 изостаноци 

 
I  ГОДИНА –     2580  оправдани,  492  неоправдани за учебната 2016/2017  = вкупно 3072 
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II  ГОДИНА 
 
СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД II  ГОДИНА учебна 2016/2017  – 4,16 
 
Среден успех на учениците по класови за учебната 
2016/2017 

II в- 4,44 

II а – 4,22 

II г – 4,09 

II б – 3,89 

 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ  ПО ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ 
 
Ранг листа по образовен профил за учебната 2016/2017 

Класичен балет – 4,81 

Модерен балет – 4,70 

Музичар изведувач – 4,19 

Музичар теоретичар – 3,96 

Традициски играч – пејач – 3,81 

 
РАНГ ЛИСТА ПО ИЗОСТАНОЦИ 
 
Ранг листа по изостаноци за I година за учебната 
2016/2017 

II б - вкупно1297 изостаноци 

II а – вкупно 991 изостанок 

II в – вкупно 743 изостаноци 

II г – вкупно 726 изостаноци 

II  ГОДИНА –    3152 оправдани,   605 неоправдани = вкупно 3757 за учебната 2016/2017 г. 
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III  ГОДИНА 
 
СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД III  ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017  – 4.25 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ   
 
Ранг листа по успех по класови за учебната 2016/2017 
г. 

III г – 4,45 

III в – 4,34 

III а – 4,12 

III б – 4,11 

 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ  ПО ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ 
 
Ранг листа по образовен профил за учебната 2016/2017 

Класичен балет – 4,48 

Модерен балет – 4,42 

Музичар изведувач – 4,29 

Музичар теоретичар – 4,28 

Традициски играч-пејач – 4,12 

 
РАНГ ЛИСТА ПО ИЗОСТАНОЦИ 
 
Ранг листа по изостаноци за III година за учебната 
2016/2017 

III а –вкупно 1655 изостаноци 

III б – вкупно 1391 изостаноци 

III в – вкупно 1114 изостаноци 

III г – вкупно 690 изостаноци 

 
III  ГОДИНА –  4416 оправдани, 434 неоправдани = вкупно  4850 изостаноци  
за учебната 2016/2017 
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IV  ГОДИНА 
СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД IV  ГОДИНА  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 – 4.27 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ   
 
Ранг листа по успех по класови за учебната 2016/2017 
г. 

IV a – 4.57 

IV в – 4.33 

IV г – 4,26 

IV б - 3.94 

 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ  ПО ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ 
 
Ранг листа по образовен профил за учебната 2016/2017 

Музичар изведувач – 4.55 

Класичен балет – 4.52 

Традициски играч-пејач – 4.41 

Модерен балет – 4.05 

Музичар теоретичар – 3.97 

 
 
РАНГ ЛИСТА ПО ИЗОСТАНОЦИ 
 
Ранг листа по изостаноци за IV година за учебната 
2016/2017 

IV a -1137 оправдани, 157 неоправдани вкупно 1294 

IV г–  985 оправдани, 159 неоправдани вкупно 1144 

IV в – 986 оправдани, 73 неоправдани вкупно 1059 

IV б – 835 оправдани, 199 неоправдани вкупно 1034 

 
IV  ГОДИНА за учебната 2016/2017 –  3943 оправдани, 588 неоправдани = вкупно 4531 
 
Среден успех на учениците I до IV  година – 4,20 за учебната 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ  ПО КЛАСОВИ 
Среден успех по класови за учебната 
2016/2017 

IV a – 4.57 

III  г -  4.45 

II в – 4.44 

III в  – 4.34 

IV в  – 4.33 

IV г– 4.26 

I a  – 4.25 

II a – 4.22 

III a – 4.12 

I  в – 4.11 

I г –  4.11 

III б – 4.11 

II г – 4.09 

I б  – 4.03 

IV б – 3.90 

II б – 3.89 

 
 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ ПО ГОДИНИ 
 
 
 
РАНГ ЛИСТА   ПО  УСПЕХ  ПО ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ 
 
Ранг листа по успех по години на 
образование за учебната 2016/2017 
IV година  - 4,27 
III година  – 4.25 
II година  –  4.16 
I  година  –  4.13 
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 ИЗОСТАНОЦИ ПО КЛАСОВИ 
 
 
 
 
Учебна 2016/2017 година 
 
Ранг Клас Вкупно 

ученици 
Вкупно 
број на 
изостаноци 

Просек на 
изостаноци 
по ученик 

1 I г 11 418 38 
 

2 III г 13 690 53 
3 II в 29 743 26 
4 II г 17 726 43 
5 I  в 28 777 28 
6 I  а 31 926 30 
7 I  б 17 951 56 
8 II a 27 991 37 
8 IVб 31 1034 33 
9 IVв 26 1059 41 
10 III в 22 1114 51 
11 IV г 16 1144 71 
12 IV a 33 1294 39 
13 II б 25 1297 52 
14 III б 25 1391 56 
15 III а 29 1655 57 
 
 
 
РАНГ ЛИСТА ПО ИЗОСТАНОЦИ ПО ГОДИНИ-2016/2017 
IV – 1831 оправдани,  352 неоправдани = вкупно 2183 

III – 1545 оправдани, 252 неоправдани = вкупно 1797 

II – 1009 оправдани, 341 неоправдани = вкупно 1350 

I –  888 оправдани    180     неоправдани = вкупно 1068 

 
 
ИЗОСТАНОЦИ ПО ПОЛ учебна 2016/2017 
 
                                    машки                                                женски 
                   оправдани      неоправдани           оправдани         неоправдани        
I г.                     417                      68                            471                       112 
 
II г.                    591                      172                          418                        169 
 
III г.                   769                      144                          776                        108 
 
IV г.                  834                      178                          997                         174 
Вкупно            2611                    562                          2662                        563 
 
Изостаноци од I до IV  година –  5273 оправдани, 1125  неоправдани = вкупно 6398 
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Успех на учениците  по предмети за учебната 2016/2017 година 
 
 

                                        ДМБУЦ,,ИЛИЈА НИКЛОВСКИ-ЛУЈ,,СКОПЈЕ         
 

                                                           Успех на учениците по предмети  
                                                               1 ГОДИНА 2016/2017       

Предмет пол 
1а-
ми 

1б-
мт 

1в-
кб 

1в-
мб 

1в-
трад. 1 в 

1г-
ми 

1г-
мт 1-г вк 

македонски јазик м1 2.92 3.2 2.5 /// 3.5 3 5 4.75 4.87 3.49
македонски јазик ж1 4.71 3.4 5 3.8 4.2 4.33 4.5 5 4.75 4.29
македонски јазик в1 3.93 3.33 3.75 3.8 3.89 3.81 4.67 4.83 4.81 3.97
македонски јазик м2 3.62 3.4 2.5 /// 3.5 3 5 4.6 4.8 3.71
македонски јазик ж2 4.89 4.18 5 3.8 4 4.27 4.5 5 4.75 4.52
македонски јазик в2 4.35 3.94 3.75 3.8 3.75 3.76 4.75 4.8 4.77 4.21
македонски јазик вк 4.14 3.79 3.75 3.8 3.82 3.79 4.71 4.8 4.79 4.09
албански јазик м1             5 3.5 4.25 4.25
албански јазик ж1             4.5 4.5 4.5 4.5
албански јазик в1             4.67 3.83 4.37 4.37
албански јазик м2             5 3 4 4
албански јазик ж2             4.5 5 4.75 4.75
албански јазик в2             4.75 4 4.37 4.37
албански јазик вк             4.71 3.91 4.37 4.37
англиски јазик м1 3.77 3.4 4   2.5 3.25 5 4 4.5 3.73
англиски јазик ж1 4.35 3.8 5 4.4 3.2 4.2 4 5 4.5 4.21
англиски јазик в1 4.1 3.67 4.5 4.4 2.89 3.93 4.5 4.5 4.5 4.05
англиски јазик м2 4.23 3.6 3.5 /// 3.25 3.37 5 3.6 4.3 3.87
англиски јазик ж2 4.61 4.36 5 4.4 3.5 4.3 3.5 5 4.25 4.38
англиски јазик в2 4.45 4.18 4.25 4.4 3.37 3.83 4.25 4.3 4.27 4.12
англиски јазик вк 4.27 3.92 4.37 4.4 3.13 3.88 4.37 4.4 4.38 4.11
француски јазик м1 2 2.33 /// /// 2 2 /// /// /// 2.11
француски јазик ж1 3.71 3.2 4.5 3.67 /// 4.08 /// /// /// 3.66
француски јазик в1 3 2.88 4.5 3.67 2 3.39 /// /// /// 3.09
француски јазик м2 2.4 3.33 /// /// 3 3 /// /// /// 2.91
француски јазик ж2 4.29 3.75 5 3.67 3 3.89 /// /// /// 3.98
француски јазик в2 3.5 3.57 5 3.67 3 3.89 /// /// /// 3.65
француски јазик  вк 3.25 3.22 4.75 3.67 2.5 3.64 /// /// /// 3.37
германски казик  м1 4.13 2.5 2   2 2 5 4.5 4.75 3.34
германски казик  ж1 5 2.6 /// 3.5 2.8 3.15 4.5 5 4.75 3.87
германски казик  в1 4.61 2.57 2 3.5 2.67 2.72 4.67 4.67 4.67 3.64
германски казик  м2 4.25 2.5 2 /// 2 2 5 3.8 4.4 3.29
германски казик  ж2 5 3.71 /// 3.5 3 3.25 4 4.5 4.25 4.05
германски казик  в2 4.88 3.5 2 3.5 2.5 2.67 4.5 4.15 4.32 3.84
германски казик  вк 4.74 3.03 2 3.5 2.58 2.69 4.58 4.41 4.49 3.73
Информатика м1 3.31 3.6 2.5   3.5 3 5 3.5 4.25 3.54
Информатика ж1 4.24 4.3 5 3.6 3.6 4.07 4.5 4 4.25 4.21
Информатика в1 3.83 4.07 3.75 3.6 3.56 3.64 4.67 3.67 4.25 3.95
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Информатика м2 3.54 3.4 2.5 /// 3.75 3.12 5 3.4 4.2 3.56
Информатика ж2 4.5 4.09 5 3 3.75 3.92 4.5 4 4.25 4.19
Информатика в2 4.1 3.94 3.75 3 3.75 3.5 4.75 3.7 4.1 3.91
Информатика вк 3.96 4 3.75 3.3 3.65 3.57 4.71 3.68 4.17 3.92
Историја м1 4.33 4 3   3.75 3.37 5 4.75 4.87 4.14
Историја ж1 4.94 4.2 5 4.6 4.6 4.73 4.5 5 4.75 4.66
историја в1 4.69 4.13 4 4.6 4.22 4.27 4.67 4.83 4.81 4.48
историја м2 3.54 3.6 3.5 /// 3.5 3.5 5 5 5 3.91
историја ж2 4.11 4.09 5 3.8 4.5 4.43 5 5 5 4.41
историја в2 3.83 3.94 4.25 3.8 4 4.02 5 5 5 4.2
историја вк 4.26 4.03 4.25 3.8 4 4.14 5 5 5 4.36
солфеж м1 3.38 2.6     2.25 2.25 5 3 4 3.05
солфеж ж1 3.06 4.5     2.6 2.6 4 4 4 3.54
солфеж в1 3.2 3.87     2.44 2.44 4.5 3.5 4 3.38
солфеж м2 3.38 2.8     3 3 5 3.2 4.1 3.32
солфеж ж2 3.5 4.55     3.5 3.5 4 4 4 3.89
солфеж в2 3.44 4.06     3.25 3.25 4.5 3.6 4.05 3.7
солфеж вк 3.32 3.96     2.84 2.84 4.5 3.55 4.03 3.54
теорија на музика м1 4.15 3     3.75 3.75 5 2.25 3.62 3.63
теорија на музика ж1 4.41 3.9     4.6 4.6 3 2 2.5 3.85
теорија на музика в1 4.3 3.6     4.22 4.22 4 2.17 3.06 3.79
теорија на музика м2 3.62 2.6     2.75 2.75 5 1.8 3.4 3.09
теорија на музика ж2 4.17 3.82     3.75 3.75 3.5 2 2.75 3.62
теорија на музика в2 3.94 3.47     3.25 3.25 4.25 1.9 3.07 3.43
теорија на музика вк 4.12 3.53     3.73 3.73 4.12 2.03 3.06 3.61
историја на музика м1 2.46 3         4 1.75 2.87 2.78
историја на музика ж1 4.12 3.2         2.5 1.5 2 3.11
историја на музика в1 3.4 3.13         3.25 1.67 2.43 2.99
историја на музика м2 2.46 3         4 3 3.5 2.99
историја на музика ж2 4.17 3.55         3.5 3.5 3.5 3.74
историја на музика в2 3.45 3.35         3.75 3.25 3.5 3.43
историја на музика вк 3.42 3.24         3.5 2.46 2.96 3.21
Хор м1 5 5         /// 5 5 5
Хор ж1 5 5         5 5 5 5
Хор в1 5 5         5 5 5 5
Хор м2 5 5         /// 5 5 5
Хор ж2 5 5         5 5 5 5
Хор в2 5 5         5 5 5 5
Хор вк 5 5         5 5 5 5
оркестар м1 4.89           5   5 4.94
оркестар ж1 4.89           5   5 4.94
оркестар в1 4.89           5   5 4.94
оркестар м2 4.89           5   5 4.94
оркестар ж2 4.67           3   3 3.83
оркестар в2 4.78           4   4 4.39
оркестар вк 4.83           4.5   4.5 4.66
пијано м1   3.8 3 4.6 4.25 3.95   3.25 3.25 3.67
пијано ж1   4.5 5 4.6 4.2 4.6   4 4 4.36
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пијано в1   4.27 4 4.6 4.22 4.27   3.5 3.5 3.99
пијано м2   2.8 3.5 /// 3.5 3.5   2 2 2.77
пијано ж2   4.09 5 4 4 4.33   4.5 4.5 4.31
пијано в2   3.45 4.25 4 3.75 4   3.25 3.25 3.57
пијано вк   3.86 4.12 4 3.98 4.13   3.37 3.37 3.79
пијано облигат м1 4.36           4   4 4.18
пијано облигат ж1 4.93           4   4 4.46
пијано облигат в1 4.68           4   4 4.34
пијано облигат м2 3.91           5   5 4.45
пијано облигат ж2 4.6           4   4 4.3
пијано облигат в2 4.26           4.5   4.5 4.38
пијано облигат вк 4.47           4.25   4.25 4.36
главен инструмент м1 4.54           4   4 4.27
главен инструмент ж1 4.88           4.5   4.5 4.69
главен инструмент в1 4.73           4.33   4.33 4.53
главен инструмент м2 4.77           5   5 4.88
главен инструмент ж2 4.71           4.5   4.5 4.6
главен инструмент в2 4.73           4.75   4.75 4.74
главен инструмент вк 4.73           4.54   4.54 4.63
камерна музика м1 4.77           5   5 4.88
камерна музика ж1 5           4.5   4.5 4.75
камерна музика в1 4.9           4.67   4.67 4.78
камерна музика м2 4.77           5   5 4.88
камерна музика ж2 5           4.5   4.5 4.75
камерна музика в2 4.9           4.75   4.75 4.82
камерна музика вк 4.9           4.71   4.71 4.8
прима виста м1 4.77           4   4 4.38
прима виста ж1 4.94           4.5   4.5 4.72
прима виста в1 4.87           4.33   4.33 4.6
прима виста м2 4.85           5   5 4.92
прима виста ж2 5           4.5   4.5 4.75
прима виста в2 4.94           4.75   4.75 4.84
прима виста вк 4.9           4.54   4.54 4.72
италијански јазик м1 2.92           4   4 3.46
италијански јазик ж1 3.94           3   3 3.47
италијански јазик в1 3.5           3.5   3.5 3.5
италијански јазик м2 3.15           5   5 4.07
италијански јазик ж2 4.17           3.5   3.5 3.83
италијански јазик в2 3.66           4.25   4.25 3.95
италијански јазик вк 3.58           3.87   3.87 4.72
втор инструмент м1   4.4           4 4 4.2
втор инструмент ж1   4.6           4 4 4.3
втор инструмент в1   4.53           4 4 4.26
втор инструмент м2   4.4           4.2 4.2 4.3
втор инструмент ж2   4.91           5 5 4.95
втор инструмент в2   4.76           4.6 4.6 4.68
втор инструмент вк   4.64           4.3 4.3 4.47
вокална техника м1   2.8           4.25 4.25 3.52
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вокална техника ж1   3.9           5 5 4.45
вокална техника в1   3.53           4.62 4.62 4.07
вокална техника м2   3.4           4.2 4.2 3.8
вокална техника ж2   5           5 5 5
вокална техника в2   4.53           4.6 4.6 4.56
вокална техника вк   4.03           4.61 4.61 4.32
ПВУО м1   4.4           3.25 3.25 3.82
ПВУО ж1   4.3           5 5 4.65
ПВУО в1   4.33           3.83 3.83 4.08
ПВУО м2   4           3.6 3.6 3.8
ПВУО ж2   4.73           5 5 4.86
ПВУО в2   4.36           4.3 4.3 4.33
ПВУО вк   4.34           4.06 4.06 4.2
Глума м1     5 /// 5 5       5
Глума ж1     5 5 5 5       5
Глума в1     5 5 5 5       5
Глума м2     5 /// 5 5       5
Глума ж2     5 5 5 5       5
Глума в2     5 5 5 5       5
Глума вк     5 5 5 5       5
класичен балет м1     5 /// 4.75 4.87       4.87
класичен балет ж1     5 5 4.6 4.87       4.87
класичен балет в1     5 5 4.67 4.87       4.87
класичен балет м2     5 /// 5 5       5
класичен балет ж2     5 5 5 5       5
класичен балет в2     5 5 5 5       5
класичен балет вк     5 5 5 5       5
карактерни игри м1     4 ///   4       4
карактерни игри ж1     5 5   5       5
карактерни игри в1     4.5 5   4.75       4.75
карактерни игри м2     4 ///   4       4
карактерни игри ж2     5 5   5       5
карактерни игри в2     4.5 5   4.75       4.75
карактерни игри вк     4.5 5   4.75       4.75
историја на уметност м1     3 /// 2.25 2.62       2.62
историја на уметност ж1     5 4.2 3.8 4.33       4.33
историја на уметност в1     4 4.2 3.11 3.77       3.77
историјана уметност  м2     3 /// 3.25 3.12       3.12
историја на уметност ж2     5 4.4 4 4.46       4.46
историја на уметност в2     4 4.4 3.62 4       4
историја на уметност вк     4 4.3 3.36 3.88       3.88
модерен балет м1     4.5     4.5       4.5
модерен балет ж1     5     5       5
модерен балет в1     4.75     4.75       4.75
модерен балет м2     4.5     4.5       4.5
модерен балет ж2     5     5       5
модерен балет в2     4.75     4.75       4.75
модерен балет вк     4.75     4.75       4.75
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репертоар м1     5 ///   5       5
репертоар ж1     5 5   5       5
репертоар в1     5 5   5       5
репертоар м2     5 ///   5       5
репертоар ж2     5 5   5       5
репертоар в2     5 5   5       5
репертоар вк     5 5   5       5
модерен и џез балет м1       ///   ///       /// 
модерен и џез балет ж1       5   5       5
модерен и џез балет в1       5   5       5
модерен и џез балет м2       ///   ///       /// 
модерен и џез балет ж2       5   5       5
модерен и џез балет в2       5   5       5
модерен и џез балет вк       5   5       5
народни ора м1         3.5 3.5       3.5
народни ора ж1         3.4 3.4       3.4
народни ора в1         3.44 3.44       3.44
народни ора м2         3.75 3.75       3.75
народни ора ж2         4 4       4
народни ора в2         3.87 3.87       3.87
народни ора вк         3.65 3.65       3.65
народно пеење м1         3 3       3
народно пеење ж1         3 3       3
народно пеење в1         3 3       3
народно пеење м2         3 3       3
народно пеење ж2         3.5 3.5       3.5
народно пеење в2         3.25 3.25       3.25
народно пеење вк         3.12 3.12       3.12
историја на традициска 
игра м1         3.25 3.25       3.25
историја на традициска 
игра ж1         4 4       4
историја на традициска 
игра в1         3.67 3.67       3.67
историја на традициска 
игра м2         3.25 3.25       3.25
историја на традициска 
игра ж2         4.25 4.25       4.25
историја на традициска 
игра в2         3.75 3.75       3.75
историја на традициска 
игра вк         3.71 3.71       3.71
теренска настава м1         3.25 3.25       3.25
теренска настава ж1         3.8 3.8       3.8
теренска настава в1         3.56 3.56       3.56
теренска настава м2         3.75 3.75       3.75
теренска настава ж2         4.5 4.5       4.5
теренска настава в2         4.12 4.12       4.12
теренска настава вк         3.84 3.84       3.84
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                                                              2 ГОДИНА 2016/2017       

предмет пол 
2а-
ми 

2б-
мт 

2в-
кб 

2в-
мб 

2в-
трад. 2 в 

2г-
ми 

2г-
мт 2-г вк 

македонски јазик м1 3.24 3.54 4 3 2.67 3.22 4 4.14 4.07 3.52
македонски јазик ж1 3.9 3.77 4.67 4.75 3.27 4.23 4.57 4.4 4.48 4.09
македонски јазик в1 3.48 3.65 4.57 4.4 3.06 4.01 4.4 4.25 4.32 3.86
македонски јазик м2 3.76 3.77 4 3 2.67 3.22 4.5 4.43 4.46 3.8
македонски јазик ж2 4.1 4.25 4.67 4.75 3.64 4.35 4.67 4.6 4.6 4.32
македонски јазик в2 4.1 4.01 4.33 3.87 3.15 3.78 4.58 4.51 4.54 4.11
македонски јазик вк 3.79 3.83 4.45 4.13 3.11 3.89 4.49 4.38 4.43 3.98
албански јазик м1             4.5 3.57 4.03 4.03
албански јазик ж1             4 4.2 4.1 4.1
албански јазик в1             4.2 3.83 4.01 4.01
албански јазик м2             4.5 3.71 4.11 4.11
албански јазик ж2             4 4.4 4.2 4.2
албански јазик в2             4.25 4.05 4.15 4.15
албански јазик вк             4.22 3.94 4.08 4.08
англиски јазик м1 3.65 3.46 5 4 3.33 4.11 5 3.71 4.35 3.89
англиски јазик ж1 4.2 4 4.83 5 4.09 4.64 4 4.2 4.1 4.23
англиски јазик в1 3.85 3.73 4.86 4.8 3.82 4.49 4.4 3.92 4.16 4.06
англиски јазик м2 4 3.62 5 3 3.33 3.78 5 3.71 4.35 3.94
англиски јазик ж2 4.3 4.25 4.83 5 4.18 4.67 4 4.6 4.3 4.38
англиски јазик в2 4.15 3.93 4.91 4 3.75 4.22 4.5 4.15 4.32 4.15
англиски јазик вк 4 3.83 4.32 4.4 3.78 4.35 4.45 4.03 4.24 4.1
француски јазик м1 2.86 3.33 /// /// 2 2 /// /// /// 2.73
француски јазик ж1 3.8 3.2 5 4 3.2 4.07 /// /// /// 3.69
француски јазик  вк 3.25 3.27 5 4 2.75 3.92 /// /// /// 3.48
француски јазик  м2 3.57 3.86 /// /// 2.67 2.67 /// /// /// 3.37
француски јазик  ж2 4 3.6 5 5 3.8 4.6 /// /// /// 4.07
француски јазик  вк 3.78 3.73 5 5 3.23 4.41 /// /// /// 3.97
француски јазик  вк 3.51 3.5 5 4.5 2.99 4.16 /// /// /// 3.72
германски јазик м1 3 2.71 2 2 1.67 1.89 4.5 4.14 4.32 2.98
германски јазик ж1 3 2.63 3 3 2.5 2.83 4.33 4.2 4.26 3.93
германски јазик  вк 3 2.67 2.8 2.67 2.22 2.56 4.4 4.17 4.28 3.13
германски јазик  м2 3.6 3.14 4 2 2.33 2.78 4 3.71 3.85 3.34
германски јазик  ж2 3.5 3.29 4.25 4 3 3.75 4 3.8 3.9 3.61
германски јазик  вк 3.55 3.21 4.12 3 2.66 3.26 4 3.75 3.87 3.47
германски јазик  вк 3.27 2.94 3.46 2.83 2.49 2.91 4.2 3.96 4.08 3.3
историја м1 3.94 4.15 5 3 3.5 3.83 5 4.14 4.57 4.12
историја ж1 4.6 3.85 4.83 5 3.82 4.55 4.33 4.4 4.36 4.34
историја в1 4.19 4 4.86 4.6 3.71 4.39 4.6 4.25 4.42 4.25
историја м2 4.06 3.77 5 3 3.17 3.72 5 5 5 4.14
историја ж2 4.6 3.75 4.83 5 3.73 4.52 5 5 5 4.47
историја в2 4.33 3.76 4.91 4 3.45 4.12 5 5 5 4.3
историја вк 4.26 3.88 4.88 4.3 3.58 4.25 4.8 4.62 4.71 4.27
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солфеж м1 4.12 3.08     3.5 3.5 5 3.29 4.14 3.71
солфеж ж1 4.3 2.46     4 4 3.33 3.2 3.26 3.5
солфеж в1 4.19 2.77     3.82 3.82 4 3.25 3.62 3.6
солфеж м2 4.29 3.15     3.33 3.33 4 3.43 3.71 3.62
солфеж ж2 4.6 2.67     3.55 3.55 3 3.4 3.2 3.5
солфеж в2 4.44 2.91     3.44 3.44 3.5 3.41 3.45 3.56
солфеж вк 4.31 2.84     3.63 3.63 3.75 3.33 3.54 3.58
хармонија  м1 3.35 3.31         4 3.57 3.78 3.48
хармонија  ж1 4.1 3.23         3.67 3.2 3.43 3.59
хармонија  в1 3.63 3.27         3.8 3.42 3.61 3.51
хармонија  м2 3.59 3.31         3.5 3.86 3.68 3.53
хармонија  ж2 4 3.08         3.67 3.2 3.43 3.5
хармонија  в2 3.79 3.19         3.58 3.53 3.55 3.51
хармонија  вк 3.71 3.23         3.69 3.47 3.58 3.51
историја на музика м1 2.76 3.23         4.5 3.29 3.89 3.29
историја на музика ж1 3.8 3.23         4 3.6 3.8 3.61
историја на музика в1 3.15 3.23         4.2 3.42 3.81 3.39
историја на музика м2 3.29 3         4 3.57 3.78 3.36
историја на музика ж2 3.8 3.08         4 3.6 3.8 3.56
историја на музика в2 3.54 3.04         4 3.58 3.79 3.47
историја на музика вк 3.34 3.13         4.1 3.5 3.8 3.42
Хор м1 4.22 4.69         /// 5 5 4.64
Хор ж1 5 3.62         5 5 5 4.54
Хор в1 4.61 4.15         5 5 5 4.59
Хор м2 4.44 4.62         /// 5 5 4.69
Хор ж2 5 4.25         5 5 5 4.75
Хор в2 4.72 4.43         5 5 5 4.72
Хор вк 4.66 4.29         5 5 5 4.65
оркестар м1 4.88           4 /// 4 4.44
оркестар ж1 5           4 /// 4 4.5
оркестар в1 4.92           4 /// 4 4.46
оркестар м2 4.88           4 /// 4 4.44
оркестар ж2 4.6           4 /// 4 4.3
оркестар в2 4.74           4 /// 4 4.37
оркестар вк 4.83           4 /// 4 4.41
пијано м1   4 4 2 2.67 2.89   3.57 3.57 3.49
пијано ж1   3.85 5 4.25 3.82 4.35   3.6 3.6 3.93
пијано в1   3.92 4.86 3.8 3.41 4.02   3.58 3.58 3.84
пијано м2   4 5 2 3.83 3.61   4.14 4.14 3.92
пијано ж2   4.17 4.83 5 4 4.61   4.2 4.2 4.33
пијано в2   4.08 4.91 3.5 3.91 4.11   4.17 4.17 4.12
пијано вк   4 4.88 3.65 3.66 4.06   3.87 3.87 3.98
пијано облигат м1 3.94           3.5   3.5 3.72
пијано облигат ж1 4.33           4.33   4.33 4.33
пијано облигат в1 4.05           4   4 4.03
пијано облигат м2 4.38           3.5   3.5 3.94
пијано облигат ж2 3.83           2.67   2.67 3.25
пијано облигат в2 4.11           3.08   3.08 3.59
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пијано облигат вк 4.08           3.54   3.54 3.81
главен инструмент м1 4.71           4   4 4.35
главен инструмент ж1 4.7           4.5   4.5 4.6
главен инструмент в1 4.7           4.25   4.25 4.47
главен инструмент м2 4.88           3.5   3.5 4.19
главен инструмент ж2 5           4.67   4.67 4.83
главен инструмент в2 4.94           4.08   4.08 4.51
главен инструмент вк 4.82           4.16   4.16 4.49
камерна музика м1 4.82           5   5 4.91
камерна музика ж1 4.8           3.67   3.67 4.23
камерна музика в1 4.81           4.2   4.2 4.51
камерна музика м2 4.82           4.5   4.5 4.66
камерна музика ж2 4.8           4.67   4.67 4.73
камерна музика в2 4.81           4.58   4.58 4.69
камерна музика вк 4.81           4.39   4.39 4.6
прима виста м1 4.88           5   5 4.94
прима виста ж1 5           4.67   4.67 4.83
прима виста в1 4.93           4.8   4.8 4.86
прима виста м2 4.94           4.5   4.5 4.72
прима виста ж2 5           4.67   4.67 4.83
прима виста в2 4.97           4.58   4.58 4.77
прима виста вк 4.95           4.69   4.69 4.82
познавање музички 
инструменти м1 4.71 4.38         5 4 4.5 4.53
познавање музички 
инструменти ж1 4.9 4.46         4 4.2 4.1 4.49
познавање музички 
инструменти в1 4.78 4.42         4.4 4.08 4.24 4.48
познавање музучки 
инструменти м2 4.71 4.54         4.5 4.29 4.39 4.55
познавање музички 
инструменти ж2 5 4.58         4.33 4 4.16 4.58
познавање музички 
инструменти в2 4.85 4.56         4.41 4.14 4.27 4.56
познавање музички 
инструменти вк 4.81 4.49         4.41 4.11 4.26 4.52
италијански јазик м1 2.71           3   3 2.85
италијански јазик ж1 3.4           3   3 3.2
италијански јазик в1 2.96           3   3 2.98
италијански јазик м2 3.41           4   4 3.7
италијански јазик ж2 4           4   4 4
италијански јазик в2 3.7           4   4 3.85
италијански јазик вк 3.33           3.5   3.5 3.41
втор инструмент м1   4.38           3.86 3.86 4.12
втор инструмент ж1   4.23           2.8 2.8 3.51
втор инструмент в1   4.31           3.42 3.42 3.86
втор инструмент м2   4.42           4.14 4.14 4.28
втор инструмент ж2   4.5           2.6 2.6 3.55
втор инструмент в2   4.46           3.37 3.37 3.91
втор инструмент вк   4.38           3.39 3.39 3.88
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ПВУО м1   4.38           3.29 3.29 3.83
ПВУО ж1   4.46           3.6 3.6 4.03
ПВУО в1   4.42           3.42 3.42 3.92
ПВУО м2   4.77           3.71 3.71 4.24
ПВУО ж2   4.83           4 4 4.41
ПВУО в2   4.8           3.85 3.85 4.32
ПВУО вк   4.61           3.63 3.63 4.12
СХП  м1   4           4.29 4.29 4.14
СХП  ж1   3.54           4.2 4.2 3.87
СХП  в1   3.77           4.25 4.25 4.01
СХП  м2   4.15           3.86 3.86 4
СХП  ж2   3.75           4.2 4.2 3.97
СХП  в2   3.95           4.03 4.03 3.99
СХП  вк   3.86           4.14 4.14 4
музички фолклор м1   4.08           3.71 3.71 3.89
музички фолклор ж1   4.31           3.8 3.8 4.05
музички фолклор  в1   4.19           3.75 3.75 3.97
музички фолклор м2   4.46           4 4 4.23
музички фолклор ж2   4.75           4.4 4.4 4.57
музички фолклор  в2   4.06           4.2 4.2 4.13
музички фолклор  вк   4.12           3.97 3.97 4.04
глума м1     5 5 5 5       5
глума ж1     5 5 5 5       5
глума в1     5 5 5 5       5
глума м2     5 5 5 5       5
глума ж2     5 5 5 5       5
глума в2     5 5 5 5       5
глума вк     5 5 5 5       5
класичен балет м1     5 5   5       5
класичен балет ж1     4.83 5   4.91       4.91
класичен балет в1     4.86 5   4.93       4.93
класичен балет м2     5 5   5       5
класичен балет ж2     4.5 5   4.75       4.75
класичен балет в2     4.75 5   4.87       4.87
класичен балет вк     4.8 5   4.9       4.9
карактерни игри м1     5 5 4.33 4.78       4.78
карактерни игри ж1     4.67 5 4.91 4.86       4.86
карактерни игри в1     4.71 5 4.71 4.81       4.81
карактерни игри м2     5 5 4.33 4.78       4.78
карактерни игри ж2     4.67 5 4.82 4.83       4.83
карактерни игри в2     4.83 5 4.57 4.8       4.8
карактерни игри вк     4.77 5 4.64 4.8       4.8
историски игри  м1     5     5       5
историски игри  ж1     4.83     4.83       4.83
историски игри   в1     4.86     4.91       4.91
историски игри  м2     5     5       5
историски игри  ж2     5     5       5
историски игри   в2     5     5       5
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историски игри  вк     4.93     4.93       4.93
историја на уметност м1 2.41 2.31     2.67 2.67 5 3.57 4.28 2.92
историја на уметност ж1 3.7 2.46     3.09 3.09 4.33 4 4.16 3.35
историја на уметност в1 2.89 2.38     2.94 2.94 4.6 3.75 4.17 3.09
историја на уметност м2 3.47 3.77     3 3 4.5 3.57 4.03 3.57
историја на уметност ж2 4.3 3.75     4 4 4.33 4 4.16 4.05
историја на уметност в2 3.88 3.76     3.5 3.5 4.41 3.78 4.09 3.81
историја на уметност вк 3.38 3.07     3.22 3.22 4.5 3.76 4.13 3.45
историја на модерна уметност м1       4   4       4
историја на модерна уметност ж1       5   5       5
историја на модерна уметност в1       4.8   4.8       4.8
историја на модерна уметност м2       5   5       5
историја на модерна уметност ж2       5   5       5
историја на модерна уметност в2       5   5       5
историја на модерна уметност вк       4.9   4.9       4.9
историја на балет  м1       4   4       4
историја на балет  ж1       5   5       5
историја на балет  в1       4.8   4.8       4.8
историја  на балет  м2       4   4       4
историја на балет  ж2       5   5       5
историја на балет  в2       4.5   4.5       4.5
историја на балет  вк       4.65   4.65       4.65
модерен балет м1     5     5       5
модерен балет ж1     5     5       5
модерен балет в1     5     5       5
модерен балет м2     5     5       5
модерен балет ж2     5     5       5
модерен балет в2     5     5       5
модерен балет вк     5     5       5
класична подршка м1     5     5       5
класична подршка ж1     5     5       5
класична подршка в1     5     5       5
класична подршка  м2     5     5       5
класична подршка  ж2     5     5       5
класична подршка  в2     5     5       5
класична подршка  вк     5     5       5
Репертоар м1     5 5   5       5
Репертоар ж1     4.83 5   4.91       4.91
Репертоар в1     4.86 5   4.93       4.93
Репертоар м2     5 5   5       5
Репертоар ж2     4.83 5   4.91       4.91
Репертоар в2     4.91 5   4.95       4.95
Репертоар вк     4.88 5   4.94       4.94
модерен и џез балет м1       5   5       5
модерен и џез балет ж1       5   5       5
модерен и џез балет в1       5   5       5
модерен и џез балет м2       5   5       5
модерен и џез балет ж2       5   5       5
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модерен и џез балет в2       5   5       5
модерен и џез балет вк       5   5       5
народни ора м1         4 4       4
народни ора ж1         4.18 4.18       4.18
народни ора в1         4.12 4.12       4.12
народни ора м2         4 4       4
народни ора ж2         4.55 4.55       4.55
народни ора в2         4.27 4.27       4.27
народни ора вк         4.19 4.19       4.19
народно пеење м1         3.67 3.67       3.67
народно пеење ж1         3.73 3.73       3.73
народно пеење в1         3.71 3.71       3.71
народно пеење м2         3.83 3.83       3.83
народно пеење ж2         3.73 3.73       3.73
народно пеење в2         3.78 3.78       3.78
народно пеење вк         3.74 3.74       3.74
обредни игри  м1         3.33 3.33       3.33
обредни игри  ж1         3.27 3.27       3.27
обредни игри   в1         3.29 3.29       3.29
обредни игри   в2         3.67 3.67       3.67
обредни игри   вм         3.91 3.91       3.91
обредни игри             3.79 3.79       3.79
обредни игри   вк         3.54 3.54       3.54
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                                                            3 ГОДИНА 2016/2017       

Предмет Пол 
3а-
ми 

3б-
мт 

3в-
кб. 

3в-
мб. 

3в-
трад. 3 в 

3г-
ми 3г-мт 3-г вк 

македонски јазик м1 2.8 3.09 3.33 /// 2.5 2.91 3.67 4 3.83 3.16
македонски јазик ж1 3.86 4.15 4.67 3.5 3.88 4.02 5 4.83 4.91 4.23
македонски јазик в1 3.31 3.67 4 3.5 3.42 3.64 4 4.56 4.28 3.72
македонски јази м2 3.53 3.73 3.33 /// 3.25 3.29 4.33 4.33 4.33 3.72
македонски јазик ж2 4.07 4.29 4.33 3.5 3.88 3.9 5 5 5 4.31
македонски јазик в2 3.8 4.01 3.83 3.5 3.56 3.63 4.66 4.66 4.66 4.02
македонски јазик Вк 3.55 3.84 3.91 3.5 3.49 3.63 4.33 4.61 4.47 3.87
албански јазик м1             3.33 2 2.66 2.66
албански јазик ж1             5 4.67 4.83 4.83
албански јазик в1             3.75 4 3.87 3.87
албански јазик м2             4 2.67 3.33 3.33
албански јазик ж2             5 4.83 4.91 4.91
албански јазик в2             4.5 3.75 4.12 4.12
албански јазик Вк             4.12 3.87 3.99 3.99
англиски јазик м1 3.13 3.91 4 /// 2.25 3.12 4.33 3.67 4 3.54
англиски јазик ж1 4.14 4.23 5 4.67 3.88 4.52 5 5 5 4.47
англиски јазик в1 3.62 4.08 4.5 4.67 3.33 4.17 4.5 4.56 4.53 4.1
англиски јазик м2 3.8 4.27 4.67 /// 2.75 3.71 4.33 3.67 4 3.94
англиски јазик ж2 4.5 4.57 5 4.5 4.5 4.67 5 5 5 4.68
англиски јазик в2 4.15 4.42 4.83 4.5 3.62 4.32 4.66 4.33 4.5 4.35
англиски јазик Вк 3.88 4.25 4.66 4.58 3.47 4.24 4.58 4.44 4.51 4.22
француски јазик м1 2.25 2.63 2 /// 1.5 2.75 /// /// /// 2.54
француски јазик ж1 3.4 3.2 5 3 3 3.67 /// /// /// 3.42
француски јазик в1 2.69 2.85 3 3 2.5 2.83 /// /// /// 2.79
француски јазик м2 3 3.38 3 /// 3 3 /// /// /// 3.13
француски јазик ж2 4.25 4 5 4 3.75 4.25 /// /// /// 4.17
Францускијазик в2 3.62 3.69 4 4 3.37 3.79 /// /// /// 3.7
француски јазик Вк 3.15 3.27 3.5 3.5 2.93 3.31 /// /// /// 3.24
германски јазик м1 2.43 1.67 2 /// 2 2 4.33 3.33 3.83 2.48
германски јазик ж1 3.67 2.88 2 3.33 2.75 2.69 5 5 5 3.56
германски јазик в1 3.13 2.55 2 3.33 2.5 2.61 4.5 4.44 4.47 3.19
германски јазик м2 3.14 2.67 3 /// 2 2.5 4 3 3.5 2.95
германски јазик ж2 3.9 3.22 3 3.5 2.75 3.08 5 5 5 3.8
германски јазик в2 3.52 2.94 3 3.5 2.37 2.96 4.5 4 4.25 3.42
германски јазик Вк 3.32 2.74 2.5 3.41 2.43 2.78 4.5 4.22 4.36 3.3
солфеж ж1 3.27 3     4.5 4.5 3.67 3.67 3.67 3.61
солфеж  м1 3.64 2.62     4.25 4.25 5 4.5 4.75 3.81
солфеж в1 3.45 2.79     4.33 4.33 4 4.22 4.11 3.67
солфеж м2 3.33 3     4.5 4.5 3.57 3.33 3.45 3.57
солфеж ж2 3.93 2.71     4.13 4.13 5 4.33 4.66 3.86
солфеж в2 3.63 2.85     4.31 4.31 4.28 3.83 4.05 3.71
солфеж Вк 3.54 2.82     4.32 4.32 4.14 4.02 4.08 3.69
хармонија  м1 3.27 3.27         3.67 2.33 3 3.18
хармонија  ж1 3.86 3.23         4 4.17 4.08 3.72
хармонија  в1 3.55 3.25         3.75 3.56 3.65 3.48
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хармонија  м2 3.6 3.27         3.33 2.67 3 3.29
хармонија  ж2 4.07 3.43         5 4.5 4.75 4.08
хармонија  в2 3.83 3.35         4.16 3.58 3.87 3.68
хармонија  Вк 3.69 3.3         3.95 3.57 3.76 3.58
историја на музика м1 3.2 3.09         4.33 2.67 3.5 3.26
историја на музика ж1 4.14 3.62         5 4.67 4.83 4.19
историја на музика в1 3.66 3.38         4.5 4 4.25 3.76
историја на музика м2 2.87 3.55         5 4 4.5 3.64
историја на музика ж2 3.86 3.86         5 5 5 4.24
историја на музика в2 3.36 3.7         5 4.5 4.75 3.94
историја на музика Вк 3.51 3.54         4.75 4.25 4.5 3.85
музички форми  м1 3.4 3.36         4 2.33 3.16 3.31
музички форми  ж1 4 3.54         4 4.33 4.16 3.9
музички форми   в1 3.69 3.46         4 3.67 3.83 3.66
музички форми м2 3.87 3.55         3.67 2.67 3.17 3.53
музички форми  ж2 4.07 4.07         4 4.33 4.16 4.1
музички форми   в2 3.97 3.81         3.83 3.5 3.66 3.81
музички форми  Вк 3.83 3.63         3.91 3.58 3.74 3.73
контрапункт  м1 3.8 4         3 2.67 2.83 3.54
контрапункт  ж1 4.07 3.54         4 4.17 4.08 3.89
контрапункт   в1 3.93 3.75         3.25 3.67 3.46 3.71
контрапункт  м2 3.93 3.91         4 3.33 3.66 3.83
контрапункт  ж2 4.21 3.93         5 4.5 4.75 4.3
контрапункт   в2 4.07 3.92         4.5 3.91 4.2 4.03
контрапункт  Вк 4 3.83         3.87 3.79 3.83 3.87
Хор м1 4.25 5         5 5 5 4.75
Хор ж1 4.5 5         /// 5 5 4.83
Хор в1 4.42 5         5 5 5 4.81
Хор м2 5 5         5 5 5 5
Хор ж2 4.5 5         /// 5 5 4.83
Хор в2 4.75 5         5 5 5 4.92
Хор Вк 4.58 5         5 5 5 4.86
оркестар м1 4.18           ///   /// 4.18
оркестар ж1 4.17           5   5 4.58
оркестар в1 4.18           5   5 4.59
оркестар м2 4.27           ///   /// 4.27
оркестар ж2 4           5   5 4.5
оркестар в2 4.13           5   5 4.56
оркестар Вк 4.15           5   5 4.58
пијано м1   3.45 4.33 /// 3.25 3.79   2.33 2.33 3.19
пијано ж1   4 5 3.6 3.25 3.95   5 5 4.32
пијано в1   3.75 4.67 3.6 3.25 3.84   4.11 4.11 3.9
пијано м2   3.91 3.67 /// 3 3.33   3.33 3.33 3.52
пијано ж2   4.14 4 4.25 3.25 3.83   4.67 4.67 4.21
пијано в2   4.02 3.83 4.25 3.12 3.73   4 4 3.92
пијано Вк   3.88 4.25 3.92 3.18 3.78   4.05 4.05 3.91
пијано облигат м1 3.86           3.5   3.5 3.68
пијано облигат ж1 3.67           5   5 4.33
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пијано облигат в1 3.78           4   4 3.89
пијано облигат м2 4           2.5   2.5 3.25
пијано облигат ж2 3.89           5   5 4.44
пијано облигат в2 3.94           3.75   3.75 3.84
пијано облигат Вк 3.86           3.87   3.87 3.86
главен инструмент м1 4.4           4.33   4.33 4.36
главен инструмент ж1 4.29           5   5 4.64
главен инструмент в1 4.34           4.5   4.5 4.42
главен инструмент м2 4.47           4.33   4.33 4.4
главен инструмент ж2 4.29           5   5 4.64
главен инструмент в2 4.38           4.66   4.66 4.52
главен инструмент Вк 4.36           4.58   4.58 4.47
камерна музика м1 4.27           4   4 4.13
камерна музика ж1 4.64           5   5 4.82
камерна музика в1 4.45           4.25   4.25 4.35
камерна музика м2 4.67           4.33   4.33 4.5
камерна музика ж2 4.71           5   5 4.85
камерна музика в2 4.69           4.66   4.66 4.57
камерна музика Вк 4.57           4.45   4.45 4.51
прима виста м1 4.67           5   5 4.8
прима виста ж1 4.5           5   5 4.75
прима виста в1 4.59           5   5 4.79
прима виста м2 4.73           5   5 4.86
прима виста ж2 4.64           5   5 4.82
прима виста в2 4.68           5   5 4.84
прима виста Вк 4.63           5   5 4.81
италијански јазик м1                     
италијански јазик ж1                     
италијански јазик в1                     
италијански јазик м2                     
италијански јазик ж2                     
италијански јазик в2                     
италијански јазик Вк                     
втор инструмент м1   4.55           3 3 3.77
втор инструмент ж1   4.54           5 5 4.77
втор инструмент в1   4.54           4.25 4.25 4.39
втор инструмент м2   4.73           4 4 4.36
втор инструмент ж2   4.36           5 5 4.68
втор инструмент в2   4.54           4.5 4.5 4.52
втор инструмент Вк   4.54           4.37 4.37 4.45
ПВУО м1   5           2.67 2.67 3.83
ПВУО ж1   4.46           5 5 4.73
ПВУО в1   4.71           4.22 4.22 4.46
ПВУО м2   5           3.33 3.33 4.16
ПВУО ж2   4.64           5 5 4.82
ПВУО в2   4.82           4.16 4.16 4.49
ПВУО Вк   4.76           4.19 4.19 4.47
СХП  м1   4.45           4 4 4.22
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СХП  ж1   4.54           5 5 4.77
СХП  в1   4.5           4.67 4.67 4.58
СХП  м2   4.91           3.33 3.33 4.132
СХП  ж2   4.36           5 5 4.68
СХП  в2   4.63           4.16 4.16 4.39
СХП  Вк   4.56           4.41 4.41 4.48
оркестарска литература м1 4.47           5   5 4.73
оркестарска литература ж1 4.64           5   5 4.82
оркестарска.литература в1 4.55           5   5 4.77
оркестарска литература м2 4.33           5   5 4.66
оркестарска литература ж2 4.36           5   5 4.68
оркестарска.литература в2 4.34               5 4.67
оркестарска литература Вк 4.44               5 4.72
Музички фолклор м1 4.22 4.55           2.33 2.33 3.7
Музички фолклор ж1 2.6 4.54           4.83 4.83 3.99
Музички фолклор  в1 3.64 4.54           4 4 4.06
Музички фолклор м2 4.78 4.73           4.33 4.33 4.61
Музички фолклор ж2 3.4 4.5           5 5 4.3
Музички фолклор  в2 4.09 4.61           4.66 4.66 4.45
Музички фолклор  Вк 3.86 4.57           4.33 4.33 4.25
композиции  м1 5 4.73         4.67 3 3.83 4.52
композиции  ж1 5 4.31         4 5 4.5 4.6
композиции  в1 5 4.5         4.5 4.71 4.6 4.7
композиции  м2 5 4.27         4.67 3 3.83 4.37
композиции  ж2 5 4.07         5 5 5 4.69
композиции  в2 5 4.17         4.83 4 4.41 4.53
композиции  Вк 5 4.33         4.66 4.35 4.5 4.61
сонологија  м1   4.55           3 3 3.77
сонологија  ж1   4.77           4.67 4.67 4.72
сонологија  в1   4.67           4.11 4.11 4.39
сонологија  м2   4.82           4 4 4.41
сонологија  ж2   4.64           5 5 4.82
сонологија  в2   4.73           4.5 4.5 4.61
сонологија  Вк   4.7           4.3 4.3 4.5
диригирање  м1 4.4 4.55         3.67 3.33 3.5 4.15
диригирање  ж1 4.86 4.54         5 5 5 4.8
диригирање  в1 4.62 4.54         4 4.44 4.22 4.46
диригирање  м2 4.47 4.45         4.67 3.67 4.17 4.36
диригирање  ж2 4.43 4.21         5 5 5 4.55
диригирање  в2 4.45 4.33         4.83 4.33 4.58 4.45
диригирање  Вк 4.53 4.43         4.41 4.38 4.39 4.45
познавање Хорска 
литература м1   4.27           4.33 4.33 4.3
познавање Хорска 
литература ж1   4.62           5 5 4.81
познавање Хорска 
литература в1   4.46           4.78 4.78 4.62
познавање Хорска 
литература м2   4.82           3.67 3.67 4.24
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познавање Хорска 
литература ж2   4.64           5 5 4.82
познавање Хорска 
литература в2   4.73           4.33 4.33 4.53
познавање Хорска 
литература вк   4.59           4.55 4.55 4.57
класичен балет м1     4.33 ///   4.33       4.33
класичен балет ж1     5 4.83   4.91       4.91
класичен балет в1     4.67 4.83   4.75       4.75
класичен балет м2     5 ///   5       5
класичен балет ж2     5 5   5       5
класичен балет в2     5 5   5       5
класичен балет Вк     4.83 4.91   4.87       4.87
карактерни игри м1     4 ///   4       4
карактерни игри ж1     4 3.83   3.91       3.91
карактерни игри в1     4 3.83   3.95       3.95
карактерни игри м2     4 ///   4       4
карактерни игри ж2     4 4.25   4.12       4.12
карактерни игри в2     4 4.25   4.06       4.06
карактерни игри Вк     4 4.04   4.02       4.02
историски игри  м1     5   4.25 4.62       4.62
историски  игри  ж1     5   5 5       5
историски игри   в1     5   4.75 4.87       4.87
историски игри  м2     5   5 5       5
историски игри  ж2     5   5 5       5
историски игри   в2     5   5 5       5
историски игри  Вк     5   4.87 4.93       4.93
историја на балет  м1     4 ///   4       4
историја на балет  ж1     5 4.67   4.83       4.83
историја на балет в1     4.5 4.67   4.58       4.58
историја на балет  м2     4 ///   4       4
историја на балет  ж2     5 4.75   4.87       4.87
историја на балет  в2     4.5 4.75   4.62       4.62
историја на балет  Вк     4.5 4.71   4.6       4.6
фолклорни игри  м1     5     5       5
фолклорни игри  ж1     4.33     4.33       4.33
фолклорни игри  в1     4.67     4.67       4.67
фолклорни игри  м2     5     5       5
фолклорни игри  ж2     4     4       4
фолклорни игри  в2     4.5     4.5       4.5
фолклорни игри  Вк     4.58     4.58       4.58
модерен балет м1     5     5       5
модерен балет ж1     5     5       5
модерен балет в1     5     5       5
модерен балет м2     5     5       5
модерен балет ж2     5     5       5
модерен балет в2     5     5       5
модерен балет Вк     5     5       5
класична подршка м1     5     5       5
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класична подршка ж1     5     5       5
класична подршка в1     5     5       5
класична подршка  м2     5     5       5
класична подршка  ж2     5     5       5
класична подршка  в2     5     5       5
класична подршка  Вк     5     5       5
репертоар м1     4.33 ///   4.33       4.33
репертоар ж1     5 4.5   4.75       4.75
репертоар в1     4.67 4.5   4.58       4.58
репертоар м2     5 ///   5       5
репертоар ж2     5 4.75   4.87       4.87
репертоар в2     5 4.75   4.93       4.93
репертоар Вк     4.83 4.62   4.72       4.72
џез балет  м1     5     5       5
џез балет  ж1     5     5       5
џез балет  в1     5     5       5
џез балет  м2     5     5       5
џез балет  ж2     5     5       5
џез балет  в2     5     5       5
џез балет  Вк     5     5       5
методика класичен балет м1     5     5       5
методика на класичен балет ж1     5     5       5
методика на класичен балет в1     5     5       5
методика на класичен балет м2     5     5       5
методика на класичен балет ж2     5     5       5
методика на класичен балет в2     5     5       5
методика на класичен балет Вк     5     5       5
модерен и џез балет м1       ///   ///       /// 
модерен и џез балет ж1       4.67   4.67       4.67
модерен и џез балет в1       4.67   4.67       4.67
модерен и џез балет м2       ///   ///       /// 
модерен и џез балет ж2       5   5       5
модерен и џез балет в2       5   5       5
модерен и џез балет Вк       4.83   4.83       4.83
кореографија  м1       ///   ///       /// 
кореографија  ж1       4.67   4.67       4.67
кореографија  в1       4.67   4.67       4.67
кореографија  м2       ///   ///       /// 
кореографија  ж2       5   5       5
кореографија  в2       5   5       5
кореографија  Вк       4.83   4.83       4.83
методика на модерен балет м1       ///   ///       /// 
методика на модерен балет ж1       4.17   4.17       4.17
методика на модерен балет в1       4.17   4.17       4.17
методика на модерен балет м2       ///   ///       /// 
методика на модерен балет ж2       4.5   4.5       4.5
методика на модерен балет в2       4.5   4.5       4.5
методика на модерен балет Вк       4.33   4.33       4.33
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народни ора м1         4.5 4.5       4.5
народни ора ж1         5 5       5
народни ора в1         4.83 4.83       4.83
народни ора м2         3.75 3.75       3.75
народни ора ж2         4.75 4.75       4.75
народни ора в2         4.25 4.25       4.25
народни ора Вк         4.54 4.54       4.54
балкански народни ора  м1         4.75 4.75       4.75
балкански народни ора  ж1         4.88 4.88       4.88
балкански народни ора  в1         4.83 4.83       4.83
балкански народни ора  м2         5 5       5
балкански народни ора  ж2         5 5       5
балкански народни ора  в2         5 5       5
балкански народни ора  Вк         4.91 4.91       4.91
народно пеење м1         4.25 4.25       4.25
народно пеење ж1         4.63 4.63       4.63
народно пеење в1         4.5 4.5       4.5
народно пеење м2         4.25 4.25       4.25
народно пеење ж2         4.5 4.5       4.5
народно пеење в2         4.37 4.37       4.37
народно пеење Вк         4.43 4.43       4.43
народни инструменти  м1         4.5 4.5       4.5
народни инструменти  ж1         4.63 4.63       4.63
народни инструменти  в1         4.58 4.58       4.58
народни инструменти  м2         4.5 4.5       4.5
народни инструменти  ж2         4.25 4.25       4.25
народни инструменти  в2         4.37 4.37       4.37
народни инструменти  Вк         4.47 4.47       4.47
етнокореологија  м1         4 4       4
етнокореологија  ж1         4.75 4.75       4.75
етнокореологија  в1         4.5 4.5       4.5
етнокореологија  м2         4.25 4.25       4.25
етнокореологија  ж2         5 5       5
етнокореологија  в2         4.62 4.62       4.62
етнокореологија  Вк         4.56 4.56       4.56
етнологија  м1         2.75 2.75       2.75
етнологија  ж1         4.25 4.25       4.25
етнологија  в1         3.75 3.75       3.75
етнологија  м2         2.75 2.75       2.75
етнологија  ж2         4.13 4.13       4.13
етнологија  в2         3.44 3.44       3.44
етнологија  Вк         3.59 3.59       3.59
методика на народни ора м1         3.5 3.5       3.5
методика на народни ора ж1         4.88 4.88       4.88
методика на народни ора в1         4.42 4.42       4.42
методика на народни ора м2         4 4       4
методика на народни ора ж2         5 5       5
методика на народни ора в2         4.5 4.5       4.5
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методика на народни ора  Вк         4.46 4.46       4.46
стилизирани игри  м1         3.75 3.75       3.75
стилизирани игри  ж1         5 5       5
стилизирани игри  в1         4.58 4.58       4.58
стилизирани игри  м2         3.75 3.75       3.75
стилизирани игри  ж2         4.88 4.88       4.88
стилизирани игри  в2         4.31 4.31       4.31
стилизирани игри  Вк         4.44 4.44       4.44
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                                                                        4 ГОДИНА 2016/2017       

Предмет пол 
4а-
ми 

4б-
мт 

4в-
кб 

4в-
мб 

4в-
трад. 4 в 

4г-
ми 

4г-
мт 4-г вк 

македонски јазик м1 2.92 3.07 2 3 2.5 2.5 4.5 4 4.25 3.18
македонски јазик ж1 4.84 3.53 3.86 3.71 2.5 3.36 5 4.67 4.83 4.14
македонски јазик в1 4.06 3.32 3.44 3.56 2.5 3.17 4.67 4.31 4.49 3.76
македонски јазик м2 3.38 3.21 2.5 3 3.5 3 4.5 4.29 4.39 3.49
македонски јазик ж2 4.85 3.76 4.14 4 3 3.71 5 4.83 4.91 4.31
македонски јазик в2 4.11 3.48 3.32 3.5 3.25 3.36 4.75 4.56 4.65 3.9
македонски јазик вк 4.08 3.4 3.38 3.53 2.87 3.26 4.71 4.43 4.57 3.83
албански јазик м1             3.5 3.33 3.41 3.41
албански јазик ж1             5 4 4.5 4.5
албански јазик в1             4 3.67 3.83 3.83
албански јазик м2             4 3.14 3.57 3.57
албански јазик ж2             5 4.33 4.66 4.66
албански јазик в2             4.5 3.73 4.11 4.11
албански јазик вк             4.25 3.7 3.97 3.97
англиски јазик м1 3.38 3.07 4.5 3 4 3.83 5 4.57 4.78 3.76
англиски јазик ж1 4.21 3.59 4.86 4 4 4.29 5 4.83 4.91 4.25
англиски јазик в1 3.88 3.35 4.78 3.78 4 4.19 5 4.69 4.84 4.06
англиски јазик м2 3.69 3.64 4.5 3.5 4.5 4.17 5 4.57 4.78 4.07
англиски јазик ж2 4.65 3.94 4.71 4 4.5 4.4 5 4.83 4.91 4.47
англиски јазик в2 4.17 3.79 4.6 3.75 4.5 4.28 5 4.7 4.85 4.27
англиски јазик вк 4.02 3.57 4.69 3.76 4.25 4.23 5 4.69 4.84 4.16
француски јазик м1 2 2.4 2 /// 2 2 /// /// /// 2.13
француски јазик ж1 4.09 3.55 3.67 3.2 3 3.29 /// /// /// 3.64
француски јазик в1 3.44 3 3.25 3.2 2.75 3.06 /// /// /// 3.17
француски јазик м2 2 3 3 /// 3 3 /// /// /// 2.67
француски јазик ж2 4.73 3.64 4 3.8 3.33 3.71 /// /// /// 4.03
француски јазик в2 3.36 3.32 3.5 3.8 3.16 3.49 /// /// /// 3.39

француски јазик вк 3.4 3.16 3.37 3.5 2.95 3.27 /// /// /// 3.28
германски јазик м1 2.88 1.75 2 2.5 4 2.83 5 4 4.5 2.99
германски јазик ж1 3.13 1.8 3.75 3.5 2.33 3.19 5 4.5 4.75 3.22
германски јазик в1 3 1.78 3.4 3 2.75 3.05 5 4.23 4.61 3.11
германски јазик м2 4 2.75 2 2.5 5 3.17 4.5 3.86 4.18 3.52
германски јазик ж2 4.11 2.17 4.25 4 3.33 3.86 5 4.17 4.58 3.68
германски јазик в2 4.05 2.46 3.12 2.91 4.16 3.39 4.75 4.01 4.38 3.57

германски јазик вк 3.52 2.12 3.26 2.95 3.45 3.22 4.87 4.12 4.49 3.34
естетика  м1 1.85 2.14 2 2.5 3 2.5 3.5 3 3.25 2.43
естетика  ж1 3.63 2.88 3.71 3.43 2.33 3.16 5 4 4.5 3.54
естетика  в1 2.91 2.55 3.33 3.22 2.5 3.01 4 3.46 3.73 3.05
естетика  м2 3.38 3.29 4 3.5 5 4.17 3.5 3.14 3.32 3.54
естетика  ж2 4.7 3.94 4.57 4.29 3.67 4.17 5 4.33 4.66 4.37
естетика в2 4.04 3.61 4.28 3.58 4.33 4.17 4.25 3.73 3.99 3.95

естетика  вк 3.47 3.08 3.8 3.4 3.77 3.57 4.12 3.59 3.85 3.49
солфеж м1 4.08 2.71     5 5 4.5 3.86 4.18 3.99
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солфеж ж1 4.79 2.82     4.67 4.67 4 3.33 3.66 3.98
солфеж в1 4.5 2.77     4.75 4.75 4.33 3.62 3.97 3.99
солфеж м2 4.62 3.14     5 5 4.5 4 4.25 4.25
солфеж ж2 4.9 3.35     4.5 4.5 5 3.5 4.25 4.25
солфеж в2 4.76 3.24     4.75 4.75 4.75 3.75 4.25 4.25
солфеж вк 4.63 3     4.75 4.75 4.54 3.68 4.11 4.12
хармонија  м1 3.46 3.43         3 2.71 2.85 3.25
хармонија  ж1 4.47 3.71         4 3.83 3.91 4.03
хармонија  в1 4.06 3.58         3.33 3.23 3.28 3.64
хармонија  м2 3.69 3.86         3.5 3.29 3.39 3.65
хармонија  ж2 4.7 3.94         4 3.5 3.75 4.13
хармонија  в2 4.19 3.9         3.75 3.39 3.57 3.89
хармонија  вк 4.12 3.74         3.54 3.31 3.42 3.76
педагогија  м1     3 3 3.5 3.17       3.17
педагогија  ж1     3.86 3.85 3 3.57       3.57
педагогија в1     3.67 3.67 3.13 3.49       3.49
педагогија  м2     4 3.5 5 4.17       4.17
педагогија  ж2     4.57 4.29 4.17 4.34       4.34
педагогија  в2     4.28 3.89 4.55 4.24       4.24
педагогија  вк     3.97 3.78 3.84 3.86       3.86
бизнис и претприемништво м1 2.77 3.5 2 3 3.5 2.83 3.5 2.86 3.18 3.07
бизнис и претприемништво ж1 4.74 3.35 3.86 4.29 4.17 4.11 5 4.17 4.58 4.19
бизнис и претприемништво в1 3.94 3.42 2.93 4 4 3.64 4 3.46 3.73 3.68
бизнис и претприемништво м2 3.85 4.36 3.5 4 5 4.17 3.5 3.86 3.68 4.01
бизнис и претприемништво ж2 5 4.47 4.14 4.29 4.5 4.31 5 4.5 4.75 4.63
бизнис и претприемништво в2 4.42 4.41 3.82 4.14 4.75 4.24 4.25 4.18 4.12 4.32

бизнис и претприемништво вк 4.18 3.91 3.37 4.07 4.37 3.94 4.12 3.82 3.97 4
историја на музика м1 4.23 2.64         3.5 3.57 3.53 3.47
историја на музика ж1 4.95 3.59         3 4.17 3.58 4.04
историја на музика в1 4.66 3.16         3.33 3.85 3.59 3.8
историја на музика м2 4.38 2.43         3.5 4 3.75 3.52
историја на музика ж2 5 3.35         5 4.67 4.83 4.39
историја на музика в2 4.69 2.89         4.25 4.33 4.29 3.96
историја на музика вк 4.67 3.02         3.79 4.09 3.94 3.88
музички форми  м1 3.31 3.29         3.5 3.71 3.61 3.4
музички форми  ж1 4.74 3.65         5 4.33 4.66 4.35
музички форми   в1 4.16 3.48         4 4 4 3.88
музички. форми  м2 4.15 4         3 2.57 2.78 3.64
музички форми  ж2 4.9 3.94         3 2.67 2.83 3.89
музички. форми   в2 4.52 3.97         3 2.62 2.81 3.77
музички форми  вк 4.34 3.72         3.5 3.31 3.4 3.82
контрапункт  м1 3.77 3.86         2.5 2.57 2.53 3.39
контрапункт  ж1 4.63 4         4 3.5 3.75 4.13
контрапункт   в1 4.28 3.94         3 3 3 3.74
контрапункт м2 4.08 4.57         3.5 3.43 3.46 4.04
контрапункт  ж2 4.9 4.29         5 3.33 4.16 4.45
контрапункт   в2 4.49 4.43         4.25 3.38 3.81 4.24
контрапункт  вк 4.38 4.18         3.62 3.19 3.4 3.99
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Хор м1 5 5         5 5 5 5
Хор ж1 4.88 4.88         /// 5 5 4.92
Хор в1 4.91 4.94         5 5 5 4.95
Хор м2 5 4.79         5 4.86 4.93 4.91
Хор ж2 5 4.65         /// 5 5 4.88
Хор 4 5 4.72         5 4.93 4.96 4.89

Хор вк 4.95 4.83         5 4.96 4.98 4.92
оркестар м1 4.3           5   5 4.65
оркестар ж1 4.64           4   4 4.32
оркестар в1 4.48           4.5   4.5 4.49
оркестар м2 4.6           5   5 4.8
оркестар ж2 4.92           5   5 4.96
оркестар в2 4.76           5   5 4.88

оркестар вк 4.62           4.75   4.75 4.68
пијано м1   3.29 2 2.5 2.5 2.33   4.29 4.29 3.3
пијано ж1   4 4.33 3.71 4.17 4.07   3.67 3.67 3.91
пијано в1   3.68 3.75 3.44 3.75 3.64   4 4 3.77
пијано м2   3.64 3 3.5 4 3.5   4.14 4.14 3.76
пијано ж2   4.06 4.29 4.14 4.5 4.31   3 3 3.79
пијано в2   3.85 3.64 3.82 4.25 3.9   3.57 3.57 3.77

пијано вк   3.76 3.69 3.63 4 3.77   3.78 3.78 3.77
пијано облигат м1 3.45           5   5 4.22
пијано облигат ж1 4.73           4   4 4.36
пијано облигат в1 4.19           4.67   4.67 4.43
пијано облигат м2 4.18           5   5 4.59
пијано облигат ж2 4.69           5   5 4.84
пијано облигат в2 4.43           5   5 4.71

пијано облигат вк 4.31           4.83   4.83 4.57
главен инструмент м1 4.15           5   5 4.58
главен инструмент ж1 4.89           5   5 4.94
главен инструмент в1 4.59           5   5 4.79
главен инструмент м2 4.38           4.5   4.5 4.44
главен инструмент ж2 4.8           5   5 4.9
главен инструмент в2 4.59           4.75   4.75 4.67

главен инструмент вк 4.59           4.87   4.87 4.73
камерна музика м1 4.15           5   5 4.58
камерна музика ж1 4.79           5   5 4.89
камерна музика в1 4.53           5   5 4.76
камерна музика м2 4.54           5   5 4.77
камерна музика ж2 4.9           5   5 4.95
камерна музика в2 4.72           5   5 4.86

камерна музика вк 4.62           5   5 4.81
прима виста м1 4.38           5   5 4.69
прима виста ж1 4.89           5   5 4.94
прима виста в1 4.69           5   5 4.84
прима виста м2 4.46           5   5 4.73
прима виста ж2 4.9           5   5 4.95



 151

прима виста в2 4.75           5   5 4.87

прима виста вк 4.72           5   5 4.86
втор инструмент м1   4.21           4 4 4.11
втор инструмент ж1   4.59           4.33 4.33 4.46
втор инструмент в1   4.42           4.15 4.15 4.28
втор инструмент м2   4.43           5 5 4.71
втор инструмент ж2   4.65           4.67 4.67 4.66
втор инструмент в2   4.54           4.8 4.8 4.68
втор инструмент вк   4.48           4.47 4.47 4.48
ПВУО м1   4.21           3.86 3.86 4.03
ПВУО ж1   4.41           4.17 4.17 4.29
ПВУО в1   4.32           4 4 4.16
ПВУО м2   4.79           4 4 4.39
ПВУО ж2   4.82           4.67 4.67 4.74
ПВУО в2   4.8           4.33 4.33 4.56
ПВУО вк   4.56           4.16 4.16 4.36
оркестарска литература м1 4.46           5   5 4.73
оркестарска литерататура ж1 4.79           4   4 4.39
оркестарска литерататура в1 4.66           4.67   4.67 4.66
оркестарска литерататура м2 4.69           5   5 4.84
оркестарска литерататура ж2 4.9           5   5 4.95
оркестарска литерататура в2 4.79           5   5 4.89
оркестарска литерататура вк 4.72           4.83   4.83 4.77
Музички фолклор м1 4                 4
Музички фолклор ж1 4.6                 4.6
Музички фолклор  в1 4.33                 4.33
Музички фолклор м2 4.25                 4.25
Музички фолклор ж2 5                 5
Музички фолклор  в2 4.62                 4.62
Музички фолклор  вк 4.47                 4.47
композиции  м1 5 4.29         4 3.85 3.92 4.4
композиции  ж1 5 4.29         5 4 4.5 4.59
композиции  в1 5 4.29         4.53 3.92 4.22 4.5
композиции  м2 5 4.14         4.5 4.29 4.39 3.74
композиции  ж2 5 4.12         5 3.33 4.16 4.43
композиции  в2 5 4.13         4.75 3.81 4.28 4.47
композиции  вк 5 4.21         4.64 3.86 4.25 4.49
сонологија  м1   4           3.86 3.86 3.93
сонологија  ж1   4           4.17 4.17 4.08
сонологија  в1   4           4 4 4
сонологија  м2   4.86           4.29 4.29 3.93
сонологија  ж2   4.76           4.5 4.5 4.63
сонологија  в2   4.81           4.39 4.39 4.6
сонологија  вк   4.4           4.19 4.19 4.29
диригирање  м1 4.38 2.64         5 3.86 4.43 3.82
диригирање  ж1 4.74 3.06         4 4 4 3.93
диригирање  в1 4.59 2.87         4.67 3.92 4.29 3.92
диригирање  м2 4.69 3.36         5 4 4.5 4.18
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диригирање  ж2 4.9 3.59         5 4.17 4.58 4.36
диригирање  в2 4.79 3.47         5 4.08 4.54 4.27
диригирање  вк 4.69 3.17         4.83 4 4.41 4.09
познавање Хорска 
литература м1   4.57           4.86 4.86 4.71
познавање Хорска 
литература ж1   4.94           4.83 4.83 4.88
познавање Хорска 
литература в1   4.77           4.85 4.85 4.81
познавање Хорска 
литература м2   4.79           4.71 4.71 4.82
познавање Хорска 
литература ж2   4.94           4.5 4.5 4.72
познавање Хорска 
литература в2   4.86           4.6 4.6 4.73
познавање Хорска 
литература вк   4.81           4.72 4.72 4.76
класичен балет м1     5 3.5   4.25       4.25
класичен балет ж1     4.86 4.57   4.71       4.71
класичен балет в1     4.89 4.33   4.61       4.61
класичен балет м2     4.5 4   4.25       4.25
класичен балет ж2     4.86 4.71   4.78       4.78
класичен балет в2     4.68 4.35   4.51       4.51

класичен балет вк     4.78 4.34   4.56       4.56
карактерни игри м1     4 3.5   3.75       3.75
карактерни игри ж1     4.71 4.57   4.64       4.64
карактерни игри в1     4.56 4.33   4.44       4.44
карактерни игри м2     5 4   4.5       4.5
карактерни игри ж2     5 4.71   4.85       4.85
карактерни игри в2     5 4.35   4.67       4.67
карактерни игри-в вк     4.78 4.34   4.56       4.56
историја на балет  м1     4     4       4
историја на балет  ж1     5     5       5
историја на балет  в1     4.78     4.78       4.78
историја на балет  м2     5     5       5
историја на балет  ж2     5     5       5
историја на балет  в2     5     5       5
историја на балет  вк     4.89     4.89       4.89
модерен балет м1     5     5       5
модерен балет ж1     5     5       5
модерен балет в1     5     5       5
модерен балет м2     5     5       5
модерен балет ж2     5     5       5
модерен балет в2     5     5       5
модерен балет вк     5     5       5
класична подршка м1     5     5       5
класична подршка ж1     5     5       5
класична подршка  в1     5     5       5
класична подршка  м2     5     5       5
класична подршка  ж2     5     5       5
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класична подршка  в2     5     5       5

класична подршка  вк     5     5       5
репертоар м1     5 2.5   3.75       4.17
репертоар ж1     4.86 4   4.43       4.39
репертоар в1     4.89 3.67   4.28       4.35
репертоар м2     5 4   4.5       4.5
репертоар ж2     4.86 4.29   4.57       4.57
репертоар в2     4.93 4.14   4.53       4.53
репертоар вк     4.91 3.9   4.4       4.4
џез балет  м1     5     5       5
џез балет  ж1     5     5       5
џез балет  в1     5     5       5
џез балет м2     5     5       5
џез балет  ж2     5     5       5
џез балет  в2     5     5       5
џез балет  вк     5     5       5
методика на класичен балет м1     5     5       5
методика на класичен балет ж1     5     5       5
методика на класичен балет в1     5     5       5
методика на класичен балет м2     5     5       5
методика на класичен балет ж2     5     5       5
методика на класичен балет в2     5     5       5
методика на класичен балет вк     5     5       5
модерен и џез балет м1       2.5   2.5       2.5
модерен и џез балет ж1       4   4       4
модерен и џез балет в1       3.67   3.67       3.67
модерен и џез балет м2       3.5   3.5       3.5
модерен и џез балет ж2       4.29   4.29       4.29
модерен и џез балет в2       3.89   3.89       3.89
модерен и џез балет вк       3.78   3.78       3.78
кореографија  м1       2.5   2.5       2.5
кореографија  ж1       3.86   3.86       3.86
кореографија в1       3.56   3.56       3.56
кореографија  м2       3.5   3.5       3.5
кореографија  ж2       4.29   4.29       4.29
кореографија  в2       3.89   3.89       3.89
кореографија  вк       3.72   3.72       3.72
методика на модерен балет м1       2.5   2.5       2.5
методика на модерен балет ж1       4   4       4
методика на модерен балет в1       3.67   3.67       3.67
методика на модерен балет м2       3.5   3.5       3.5
методика на модерен балет ж2       4.14   4.14       4.14
методика на модерен балет в2       3.82   3.82       3.82
методика на моерен. Балет вк       3.74   3.74       3.74
народни ора м1         5 5       5
народни ора ж1         4.5 4.5       4.5
народни ора в1         4.63 4.63       4.63
народни ора м2         5 5       5
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народни ора ж2         5 5       5
народни ора в2         5 5       5
народни ора вк         4.81 4.81       4.81
народно пеење м1         5 5       5
народно пеење ж1         4.33 4.33       4.33
народно пеење в1         4.5 4.5       4.5
народно пеење м2         5 5       5
народно пеење ж2         4.67 4.67       4.67
народно пеење в2         4.83 4.83       4.83
народно пеење вк         4.66 4.66       4.66
народни инструменти  м1         5 5       5
народни инструментри  ж1         4.17 4.17       4.17
народни инструменти  в1         4.38 4.38       4.38
наодни. инструменти  м2         5 5       5
народни инструменти  ж2         4.5 4.5       4.5
народни инструменти  в2         4.75 4.75       4.75
народно инструменти  вк         4.56 4.56       4.56
етнокореологија  м1         5 5       5
етнокореологија  ж1         4.67 4.67       4.67
етнокореологија  в1         4.75 4.75       4.75
етнокореологија  м2         5 5       5
етнокореологија  ж2         5 5       5
етнокореологија   в2         5 5       5
етнокореологија  вк         4.87 4.87       4.87
етнологија  м1         4 4       4
етнологија  ж1         4 4       4
етнологија в1         4 4       4
етнологија  м2         5 5       5
етнологија  ж2         4.67 4.67       4.67
етнологија  в2         4.83 4.83       4.83
етнологија  вк         4.41 4.41       4.41
методика на народни ора м1         5 5       5
методика на народни ора ж1         4.33 4.33       4.33
методика на народни ора в1         4.5 4.5       4.5
методика на народни ора м2         5 5       5
методика на народни ора ж2         5 5       5
методика на народни oра  в2         5 5       5
методика на народни ора  вк         4.75 4.75       4.75
стилизирани игри  м1         5 5       5
стилизирани игри  ж1         4.5 4.5       4.5
стилизирани игри  в1         4.63 4.63       4.63
стилизирани игри  м2         5 5       5
стилизирани игри  ж2         4.83 4.83       4.83
стилизирани игри  в2         4.91 4.91       4.91
стилизирани игри  вк         4.77 4.77       4.77
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ИЗВЕШТАЈ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 
 

Деветгодишно музичко образование 

одд.  вкупно 
бр. на уч. 

одлични  мн. 
добри 

добри  доволни  нема 
просек 

поведение  изостаноци  отпиша
ни 

I  180                 

II  113  105  8  0  0  0  113  317  11 

III  105  100  5  0  0  0  105  254  4 

IV  115  106  6  1  0  2  113  430  7 

V  94  73  17  2  0  2  92  347  7 

VI  97  65  22  9  0  1  96  425  8 

VII  73  43  18  10  2  0  73  193  5 

VIII  38  21  14  2  1  1  38  105  1 

IX  16  14  2  0  0  0  16  53  2 

Вкупно  831  527  92  24  3  6  646  2124  45 

 

Шестгодишно  музичко образование 

одд.  вкупно 
бр. на уч. 

одлични  мн. 
добри 

добри  доволни  нема 
просек 

поведение  изостаноци  отпиша
ни 

I  60                 

II  46  36  7  1  0  1  45  75  4 

III  25  23  2  0  0  0  25  43  7 

IV  43  24  11  5  0  3  40  165  6 

V  25  11  9  1  1  3  22  118  4 

VI  22  8  11  2  0  1  21  48  0 

Вкупно  221  102  40  9  1  8  153  449  21 

 

Тригодишно музичко образование 

одд.  Вкупно 
бр. на уч. 

одлични  мн. 
добри 

добри  доволни  нема 
просек 

поведение  изостаноци  отпиша
ни 

I  16                 

II  2  0  2  0  0  0  2  7  4 

III                   

Вкупно  18  0  2  0  0  0  2  7  4 
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Балетско образование  

Деветгодишно образование (нов наставен план) 

одд.  Вкупно 
бр. на уч. 

одлични  мн. 
добри 

добри  доволни  нема 
просек 

поведение  изостаноци  Отпиша
ни 

I  49  49               

II  48  48               

Вкупно  97  97               

 

Шестгодишно образование (стар наставен план) 

одд.  вкупно 
бр. на уч. 

одлични  мн. 
добри 

добри  доволни  нема 
просек 

поведение  изостаноци  Отпиша
ни 

III  50  50               

IV  26  26               

V  48  48               

VI  12  12               

Вкупно  136  136               

 

 

Вкупен број на редовни ученици во основно музичко образование‐ 1070 

Вкупен број на редовни ученици во основно балетско образование‐ 233 

Вкупен број на ученици во основно музичко и балетско образование‐ 1303 

 
Педагог Магдалена Костова 
Психолог Мануела Митревска Ристовска 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 157

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА УСПЕХОТ НА ДРЖАВНА И УЧИЛИШНА МАТУРА  ВО УЧЕБНАТА 
2016/2017 

               
       
       

      
Извештај за спроведени матурски испити јунски испитен рок 2017 

 
27.05.2017 Македонски јазик 

и литература 
Албански јазик 

и литература 
Вкупно 

Пријавени 97 16 113 
Полагале 95 16 111 
Отсутни 2 0 2 
Училници 7 2 9 
Тестатори  7+2 2+1 12 
Положиле 94 16 110 
 

10.06.2017 Англиски јазик 
мак.паралелка 

Англиски јазик 
алб.паралелка 

Француски јазик 
мак.паралелка 

Германски јазик 
мак.паралелка 

вкупно 

Пријавени 93 18 2 2 115 
Полагале 90 14 2 1 107 
Отсутни 3 4 0 1 8 
Училници 7 2 1 1 10 
Тестатори  7+3 2+1 1 1 15 
Положиле 81 14 2 1 98 
 

14.06.2017 Естетика 
мак.паралелка 

Естетика 
алб.паралелка 

Историја 
мак.паралелка 

Вкупно 

Пријавени 92 16 4 112 
Полагале 89 16 4 109 
Отсутни 3 0 0 3 
Училници 7 2 1 10 
Тестатори  7+2 2+1 1+1 14 
Положиле 89 16 4 109 
 

22.06.2017 мак мак мак мак алб мак алб алб Мак мак мак Мак мак мак  
кп и.муз м.фор сол сол м.фол м.фол харм н.пее н.ора етн. ка.игр м.бал реп Вк. 

Пријавени 25 19 6 10 5 7 10 1 1 6 1 8 2 10 111 

Полагале 25 19 6 9 5 7 10 1 1 6 1 7 2 10 109 
Отсутни 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Училници 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
Тестатори  2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 

Положиле 25 19 6 9 5 7 10 1 1 6 1 7 2 10 109 
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Паралелки образовен профил државна училишна вкупно 

Завршиле матура по класи-државна/училишна – јули 2017 
  редовни вонредни редовни  

Македонски музичар изведувач 32 0 1 33 

Наставен музичар теоретичар 25 3 2 30 
Јазик балетски оддел 17 2 0 19 

 традициски играч пејач 7 0 1 8 

Албански музичар изведувач 2 0 0 2 
наставен јазик музичар теоретичар 12 0 0 12 

 вкупно 95 5 4 104 
      

 

 

 

ПРИЈАВЕНИ-ЗАВРШИЛЕ МАТУРСКИ ИСПИТИ 
ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2016/2017 

Редовни и вонредни 

 

 ПРИЈАВИЛЕ ЗАВРШИЛЕ 

   вкупно ДРЖАВНА МАТУРА УЧИЛИШНА 
МАТУРА вкупно

Образовен 
профил 

Македдонски 
наставен јазик 

Албански 
наставен јазик 

Македдонски 
наставен јазик 

Албански 
наставен јазик 

Македдонски 
наставен јазик 

ред вонред ред вонред ред вонред Ред ред 

Муз.теоретичар 31 3 13  47 25 3 12 2 42 
Пијано 6 0 0 1 7 6 0 0 0 6 

Виолина 6 1 1 0 8 6 0 0 0 6 
Виола 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

Виолончело 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Контрабас 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

Гитара 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Кларинет 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

Обоа 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Тромбон 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

Труба 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 
Флејта 3 0 1 1 5 3 0 1 0 4 
Фагот 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Хармоника 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 
Соло пеење 2 0 1 0 3 2 0 1 0 3 

Класичен балет 9 4 0 0 13 9 2 0 0 11 
Модерен балет 9 1 0 0 10 8 0 0 0 8 

Трад. играч 
пејач 

8 0 0 0 8 7 0 0 1 8 

Вкупно  90 9 16 2 117 81 5 14 4 104 
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    ДМБУЦ,,ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ,,-СКОПЈЕ-македонски наставен јазик   

МАТУРА-Успех по предмети од учебна 2016/2017 г. ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК   
вид на оценка 5 4 3 2 1 просек бр. на  вид на просек 

испит предмет           2017 ученици избор 2016 
екстерен Македонски јазик и лит. 3 33 43 15 1 3.23 95 задолжителен оп. 3.27 
екстерен Англиски јазик 4 27 29 21 9 2.95 90 општообразовен 3.03 
екстерен Француски јазик 0 1 0 0 0 4.00 1 општообразовен 0.00 
екстерен Германски јазик 1 0 0 0 0 5.00 1 општообразовен 4.50 
екстерен Естетика 17 26 41 5 0 3.61 89 општообразовен 3.47 
екстерен Историја    0 1 3 0 0 3.25 4 општообразовен 3.00 
интерен Репертоар 8 0 2 0 0 4.60 10 стручен предмет 4.82 
интерен Глума 0 0 0 0 0 0.00 0 стручен предмет 5.00 
интерен Модерен балет 2 0 0 0 0 5.00 2 стручен предмет 5.00 
интерен Карактерни игри 7 0 0 0 0 5.00 7 стручен предмет 4.67 
интерен Етнологија 0 0 0 1 0 2.00 1 стручен предмет 0.00 
интерен Народно пеење 1 0 0 0 0 5.00 1 стручен предмет 4.00 
интерен Народни ора 5 1 0 0 0 4.83 6 стручен предмет 4.50 
интерен Пијано-мт 0 0 0 0 0 0.00 0 стручен предмет 5.00 
интерен Контрапункт 22 3 0 0 0 4.88 25 стручен предмет 4.81 
интерен Солфеж 5 4 0 0 0 4.55 9 стручен предмет 3.71 
интерен Музички фолклор 4 3 0 0 0 4.57 7 стручен предмет 0.00 
интерен Музички форми 5 0 0 1 0 4.50 6 стручен предмет 4.83 

интерен Историја на муз.со поз.м.л. 1 2 9 7 0 2.84 19 стручен предмет 4.27 
интерен Репертоар 8 0 0 0 0 5.00 8 проектна задача 4.40 
интерен Модерен и џез балет 7 0 1 1 0 4.44 9 проектна задача 4.45 
интерен Класеичен балет 2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 0.00 
интерен Модерен балет 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 0.00 
интерен Народно пеење 4 0 0 0 0 5.00 4 проектна задача 4.33 
интерен Народни инструменти 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 0.00 
интерен Етнологија 3 0 0 0 0 5.00 3 проектна задача 5.00 
интерен Народни ора 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 0.00 
интерен Историја на муз.со поз.м.л. 0 0 0 1 0 2.00 1 проектна задача 4.20 
интерен Хармонија 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 5.00 
интерен Композиции 4 0 0 0 0 5.00 4 проектна задача 4.00 
интерен Музички фолклор 0 0 4 0 0 3.00 4 проектна задача 4.75 
интерен Контрапункт 6 1 0 0 0 4.85 7 проектна задача 5.00 
интерен ПВУО 6 1 1 0 0 4.62 8 проектна задача 2.00 
интерен Музички форми 4 0 0 0 0 5.00 4 проектна задача 0.00 
интерен Сонологија 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 4.17 
интерен Пијано мт 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 2.00 
интерен Хармоника 2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 5.00 
интерен Ударни иснтрументу 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 4.00 
интерен Кларинет 2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 4.33 
интерен Саксафон 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 5.00 
интерен Обоа 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 0.00 
интерен Флејта 3 0 0 0 0 5.00 3 проектна задача 4.33 
интерен Соло пеење 2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 3.25 
интерен Тромбон 1 0 1 0 0 4.00 2 проектна задача 5.00 
интерен Хорна 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 5.00 
интерен Труба 0 0 0 2 0 2.00 2 проектна задача 4.00 
интерен Фагот 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 0.00 
интерен Пијано 8 0 1 0 0 4.77 9 проектна задача 5.00 
интерен Виолина 7 0 0 0 0 5.00 7 проектна задача 5.00 
интерен Виола  2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 4.50 
интерен Виолончело 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 5.00 
интерен Контрабас 2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 5.00 

интерен Гитара 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 4.33 

ПРОСЕК             4.40     4.37 
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ПРИЈАВЕНИ ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТЕН РОК 2017-  7-државна матура, 1  училишна матура   

1 Мак.јазик и лит.-државна 2         
2 Мак.јазик и лит.-училишна 1         
3 Англиски јазик 7         
4 Германски јазик 1         
5 Естетика 1         
6 Солфеж 1         
7 Репертоар 1         
8 Мод. и џез балет-проектна з. 1         

           

   ДМБУЦ,,ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ,,-СКОПЈЕ- албански наставен јазик   

МАТУРА-Успех по предмети од учебна 2016/2017 г.јуни  вид   
вид на оценка 5 4 3 2 1 просек бр. на  на просек 

испит предмет           2017 ученици избор 2016 
екстерен Албански јазик и лит. 1 0 13 2 0 3.00 16 задолжителен 4.00 
екстерен Англиски јазик 2 8 4 0 0 3.85 14 општообразовен 3.62 

екстерен Естетика 0 7 9 0 0 3.43 16 општообразовен 4.15 
интерен Контрапункт 0 0 0 0 0 0.00 0 стручен предмет 4.60 
интерен Солфеж 3 2 0 0 0 4.60 5 стручен предмет 5.00 
интерен Музички фолклор 8 0 2 0 0 4.60 10 стручен предмет 3.25 
интерен Хармонија 1 0 0 0 0 5.00 1 стручен предмет 0.00 
интерен Пијано-мт 0 0 0 0 0 0.00 0 стручен предмет 5.00 
интерен Музички форми 0 0 0 0 0 0.00 0 стручен предмет 0.00 
интерен Пијано-мт 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 4.00 
интерен Хармонија 0 0 1 0 0 3.00 1 проектна задача 0.00 
интерен Композиции 1 1 1 0 0 4.00 3 проектна задача 0.00 
интерен Контрапункт 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 0.00 
интерен Историја на муз.со поз.м.л. 2 3 0 0 0 4.00 6 проектна задача 2.50 
интерен Музички фолклор 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 0.00 
интерен Музички форми 2 0 0 0 0 5.00 2 проектна задача 5.00 
интерен Флејта 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 5.00 
интерен Пијано 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 3.00 
интерен Спло пеење 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 4.00 
интерен Виолина 1 0 0 0 0 5.00 1 проектна задача 5.00 
интерен Виола  0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 2.00 
интерен Виолончело 0 0 0 0 0 0.00 0 проектна задача 0.00 

              4.32     4.04 
 
 
 
           
ПРИЈАВЕНИ ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТЕН РОК  2 УЧЕНИКА     

1 Англиски јазик 2         
              
           
           

Просек македонски наставен јазик    4.40 

Просек албански наставен јазик         4.37 

Просек матура јуни  2017                   4.38                 
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Извештај за спроведени матурски испити августовски испитен рок 2017 

14.08.2017  Македонски јазик и литература  вкупно 

Пријавени  2  2 

Полагале  2  2 

Положиле  2  2 
 

15.08.2017  Англиски јазик 
мак.паралелка 

Англиски јазик 
алб.паралелка 

Германски јазик 
мак.паралелка 

вкупно 

Пријавени  6  2  1  9 

Полагале  6  2  1  9 

Положиле  2  2  1  5 

Не положиле  4  0  0  4 
 

17.08.2017  Естетика 
мак.паралелка 

вкупно 

Пријавени  1  1 

Полагале  1  1 

Положиле  1  1 
 

18.08.2017  задолжителен   

Македонски јаз.и лит.  Вк 

Пријавени  1  1 

Полагале  1  1 

Положиле  1  1 
 

21.08.2017  Изборен стручен предмет‐мак.  Проектна задача

солфеж  репертоар  Вк.  Модерен и џез балет Вк

Пријавени  1  1  2  1  1 

Полагале  1  1  2  1  1 

Положиле  1  1  2  1  1 
 

22.08.2017  Проектна задача‐мак.   

Модерен и џез балет  Вк 

Пријавени  1  1 

Полагале  1  1 

Положиле  1  1 
 

Завршиле матура по класи-државна/училишна – август 2017 
паралелки образовен профил државна училишна вкупно 
  редовни вонредни редовни/вонредни  

македонски музичар изведувач 0 1 0 1 

наставен музичар теоретичар 2 0 2 4 
јазик балетски оддел 0 0 2 2 

 традициски играч пејач 0 0 0 0 

албански музичар изведувач 1 0 0 1 
наставен јазик музичар теоретичар 1 0 0 1 

 вкупно 4 1 4 9 
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Пријавени-завршени августовски испитен рок 2017 

  ПРИЈАВИЛЕ  ЗЕМАЛЕ ДИПЛОМА 

      вкупно  ДРЖАВНА МАТУРА УЧИЛИШНА
МАТУРА 

вкупно
Образовен 
профил 

Македдонски 
наставен јазик 

Албански 
наставен јазик 

Македдонски 
наставен јазик 

Албански 
наставен јазик 

Македдонски 
наставен јазик 

ред  вонред  ред  вонред ред вонред ред ред/вонредни

Муз.теоретичар  4  0  1  0  5  2  0  1  2  5
Виолина  0  1  1  0  2  0  1  1  0  2

Модерен балет  1  2  0  0  3  0  0  0  2  2

Вкупно   5  3 2  0 10 2 1 2 4  9
 

 

ДМБУЦ,,ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ,,-СКОПЈЕ-македонски наставен јазик
МАТУРА-Успех по предмети од учебна 2016/2017 г. -АВГУСТ 
вид на 
испит 

оценка 5 4 3 2 1 просек 
бр. на  
ученици 

вид на 
избор предмет        2017 

екстерен Македонски јазик и литература 0 0 0 2 0 2.00 2 задолжителен оп. 

екстерен Англиски јазик 0 0 1 1 4 1.50 6 општообразовен 

екстерен Германски јазик 0 1 0 0 0 4.00 1 општообразовен 

екстерен Естетика 0 0 1 0 0 3.00 1 општообразовен 

интерен Репертоар 0 1 0 0 0 4.00 1 стручен предмет 

интерен Солфеж 1 0 0 0 0 5.00 1 стручен предмет 

интерен Македонски јазик и литература 0 0 1 0 0 3.00 1 Задолжителен оп. 

интерен Модерен и џез балет 0 1 0 0 0 4.00 1 проектна задача 

ПРОСЕК             3.35    
 

ЗАВРШИЛЕ -АВГУСТ 2017-  3-државна матура, 3 училишна матура , НЕЗАВРШИЛЕ   1  од пријавени август 

 

ДМБУЦ,,ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ,,-СКОПЈЕ- албански наставен јазик
МАТУРА-Успех по предмети од учебна 2016/2017 г. -АВГУСТ 
вид на 
испит 

оценка 5 4 3 2 1 просек 
бр. на  
ученици 

вид на 
избор предмет        2017 

екстерен Англиски јазик 0 0 0 2 0 2.00 2  

ПРОСЕК             2.00    
 

ЗАВРШИЛЕ МАТУРА -АВГУСТ  2017, 2 државна матура 

ПРОСЕК  ЈУЛИ/АВГУСТ 

Просек од матура јули/август  јули  август  вкупно 

македонски наставен јазик     4.40  3.35  3.87 

албански наставен јазик         4.37  2.00  3.18 

Вкупно  4.38  2.67  3.52 
 

Од пријавените 118 (јуни/август 2017)  не завршуваат 5 

( 3 македонски наставен јазик, 2 албански наставен јазик ) 
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